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RESUMO 

 

CREDIDIO, Georgius Luís Argentini Principe Credidio. O controle da aplicação das 

regras de experiência no direito processual civil sob a perspectiva do dever de 

motivação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX, da CR). 2010. 181 f.  Dissertação de 

Mestrado. Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade 

Federal de Pernambuco, Recife. 

 

 

O princípio constitucional da motivação impõe que as decisões judiciais sejam 

fundamentadas, sob pena de nulidade, com a finalidade de assegurar os controles 

externo e interno da atuação dos órgãos judiciais. As decisões judiciais, para serem 

consideradas motivadas, devem conter a justificação dos seus enunciados, assim como a 

explicitação das razões que levaram às escolhas das premissas de fato e de direito nas 

quais se fundamentam. O dever de motivação mostra-se relevante quanto à verificação e 

reconstrução dos fatos e à valoração das provas, para os quais são também utilizados 

critérios previstos apenas genericamente em lei e que recebem a denominação de regras 

de experiência. As regras de experiência traduzem noções relativas e fluídas, 

decorrentes de elementos empíricos, de informações derivadas da vulgarização 

científica e de valores culturais e sociais, que se revelam mutáveis. A legislação 

infraconstitucional vem incentivando e ampliando a utilização das regras de 

experiência. A amplificação do uso dessa categoria técnica reafirma a necessidade de se 

fixar métodos operacionalmente úteis ao controle da justificação das regras que são 

empregadas pelos juízes para conhecer os fatos e valorar as provas, de modo que seja 

observado o princípio da motivação. As dificuldades para justificar 

epistemologicamente as regras de experiência têm provocado severas críticas da 

doutrina quanto à validade do seu conceito em sentido técnico e funcional. A 

inexistência de soluções ou de técnicas eficazes para substituir o conceito de regras de 

experiência exige que se encontrem métodos de controle da sua utilização, para que se 

observe o princípio da motivação. Aponta-se como métodos o controle intersubjetivo, a 

correção científica e a adequação ao caso.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Motivação das decisões judiciais. Dever de motivação. Atuação 

do juiz. Regras ou máximas de experiência. Prova. Inferência probatória. Interpretação e 

valoração da prova. Controle da motivação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

CREDIDIO, Georgius Luís Argentini Principe Credidio. The control of the rules of 

experience in civil procedure from the perspective of reasonable grounds (Article 93, 

IX, of the Federal Constitution).  2010. 181 p. Master Degree.  Centro de Ciências 

Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, 

Recife. 

  

The constitutional principle of reasonable grounds mandates that judicial rulings be 

founded, on pain of being declared null and void, on the intention of ensuring external 

and internal controls on the action of judicial organs. Judicial rulings, in order to be 

considered to be based on reasonable grounds, should contain a justification of their 

statements, and should make explicit the reasoning which led to the choices of de facto 

and de jure premises on which they are based. The requirement to provide reasonable 

grounds can be shown to be relevant in cases of the verification and reconstruction of 

facts and assessing the weight of evidence, for which criteria laid out in merely generic 

fashion in the law are also used and which are called rules of experience. These rules of 

experience express fluid and relative notions, deriving from empirical factors, 

information derived from popular knowledge of science and social and cultural values, 

which are subject to change. Legislation below the level of the Constitution has 

encouraged and expanded the use of these rules of experience. The increasing use of 

this technical category underlines the need to establish operationally useful methods for 

controlling the justification of rules that are used by judges to ascertain the facts and 

assess the value of evidence, in such a way as to abide by the principle of reasonable 

grounds. The difficulty justifying the rules of experience epistemologically has 

provoked severe criticism with regard to the technical and functional validity of this 

concept. The absence of effective solutions or techniques to replace rules of experience 

means that methods need to be found for controlling their use, to ensure that the 

principle of reasonable grounds is observed. Such methods may include inter-subjective 

control, scientific correction and adaptation to the case.  

 

 

KEY WORDS: Grounds for judicial rulings. Reasonable grounds. Judicial action. Rules 

or maxims of experience. Evidence. Probative inference. Interpretation and weight of 

evidence. Control of reasonable grounds.  
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INTRODUÇÃO 

 

 A pesquisa é dedicada fundamentalmente à análise das regras (ou máximas) de 

experiência como instrumentos correlatos à valoração das provas e à reconstrução dos 

fatos na esfera do processo civil. 

 Trata-se de critérios quotidianamente utilizados na prática forense e que se 

relacionam, em larga medida, com o “direito dos juízes” ou a “pragmática judicial”
1
, 

isto é, com a utilização de parâmetros que influem nos julgamentos, mas que nem 

sempre encontram previsão típica ou explícita nas leis ou códigos de processo.
2
 

 Cabe um esclarecimento preliminar: as regras de experiência exercem diversas 

funções tanto no âmbito pré-processual como no processual, especialmente como 

instrumentos para a interpretação jurídica, assim, por exemplo, para a fixação do 

conteúdo dos conceitos jurídicos vagos ou de termos indeterminados
3
; contudo, o 

                                                 
1
 O fenômeno relativo às diretivas e critérios que, embora não previstos em lei, são amplamente usados 

por juízes e advogados na praxe e influem, eficazmente, no desenvolvimento dos processos e nos 

julgamentos, já recebeu diversas e plurívocas denominações, para compreender elementos variados e 

heterogêneos, desde interpretativos até cognitivos: “usos e estilos do foro”, “formalidades do processo”, 

“direito dos juízes” etc.. Entrelaçam-se componentes lógicos, quase-lógicos, hermenêuticos,  

interpretativos, retóricos, e, ainda, cognitivos, sem precisa delimitação.  Mesmo a locução “pragmática 

judicial” parece não se afigurar apropriada, visto que, principalmente quando se referem à teoria da prova, 

não se cuida somente de estabelecer correlações entre signos, torná-los claros etc., mas muitas vezes de 

verificar-lhes, por exemplo, a efetiva adequação cognitiva, mediante estudos interdisciplinares de 

diversos ramos de conhecimento, tanto das ciências humanas (sociologia, antropologia) como de outros 

ramos de conhecimento (psicologia, estatística etc.).  
2
 São oportunas, a propósito, as considerações de HASSEMER, Winfried :  “A Pragmática judicial é um 

termo eletrizante para um desenvolvimento continuado da doutrina do método jurídico. Com tal termo é 

invocada a ideia que juízes seguem regras, as quais – como a doutrina do método e diferentemente da 

Dogmática – se situam a uma altura média entre lei e decisão de casos, regras que – como a doutrina do 

método e a dogmática – medeiam entre lei e decisão de casos, que não são formalizadas mas sancionadas, 

que tornam transparente o processo da elaboração do Direito e fortalecem a vinculação do juiz à lei. ... 

Nos últimos anos existem vozes que querem descobrir na práxis judicial “programas informais”, então 

modos de procedimento, que não são formalizados, não escritos e também não são sistematicamente 

publicados, os quais, porém, seguem uma ordem difícil e complexa, a qual exige daqueles que trabalham 

nesse âmbito da práxis atenção profissional e prevê sensíveis sanções no caso de infrações. ... Essas 

impostações não são formalizadas e nem homogêneos entre si. Elas se devem a modos de pensar muito 

diferenciados, desde a teoria da argumentação até a sociologia do direito e dos juízes. Elas misturam 

observações com regras.” (Doutrina do método jurídico e Pragmática judicial. Tradução de José Pedro 

Luchi. Panóptica : Revista Eletrônica Acadêmica de Direito, Vitória, Ano 2, nº 12, Mar./Jun. 2008.  

Disponível em : <http://www.panoptica.org/>. Acesso em 05.03.2009). 
3
 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Regras de experiência e conceitos juridicamente indeterminados. 

In: _______. Temas de Direito Processual, segunda Série. São Paulo: Saraiva, 1980,  p. 63-64. 
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estudo limita-se às funções atinentes à valoração das provas, verificação dos fatos e 

motivação das decisões no âmbito processual.  

 É preciso estabelecer, também, que a matéria será focada a partir do direito 

processual civil, embora comum a todos os ramos do direito processual (penal, 

trabalhista etc..). 

 Essas restrições do objeto justificam-se como métodos de orientação e trabalho, 

uma vez que ampliar-lhe demasiadamente o campo de investigação, para abarcar não 

apenas a função estritamente probatória civil e a correlata motivação, como, também, 

outras questões diretamente relacionadas com a hermenêutica e interpretação jurídicas, 

a teoria geral do direito, ou com outros ramos do processo, acarretaria excessiva 

dispersão do tema da pesquisa e, consequentemente, a sua inconsistência.  

 Feita essa colocação, convém mencionar que a adoção do sistema do livre 

convencimento motivado ou da persuasão racional implica, como é natural, na 

significativa complexidade dos dados de análise e valoração utilizados pelo juiz para a 

verificação dos fatos. 

 Nesta linha, a colocação de Eduardo J. Couture, segundo o qual “não parece 

difícil admitir que a sentença não se esgota em uma operação lógica. A valoração da 

prova reclama, além do esforço lógico, a contribuição das regras de experiência, 

apoiadas no conhecimento que o juiz tem do mundo e das coisas.” 
4
 

 Ou seja, em virtude do sistema da persuasão racional, as variáveis de elementos 

e critérios a considerar na valoração das provas podem ser ilimitadas, de sorte que 

                                                 
4
 No original : “Luego de cuanto hemos dicho, no parece difícil admitir que la sentencia no se agota en 

uma operación lógica. La valoración de la prueba reclama, además del esfuerzo lógico, la contribución de 

las máximas de experiência, apoyadas en el conocimiento que el juez tiene del mundo y de las cosas.” 

(Tradução livre. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Buenos Aires : Depalma, 1997,  p. 288). 
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evidentemente não é possível – e muitas vezes nem conveniente -, estabelecê-las 

previamente em lei.
5
 

Nada obstante, isto põe a descoberto, dentre outros aspectos, o problema do 

controle da valoração desenvolvida pelo juiz quanto ao acervo probatório, tendo em 

conta a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX, da 

CR). 

 Conforme essa ordem de ideias, a pesquisa direciona-se à verificação da 

conveniência prática de se estabelecer critérios a respeito do uso das regras de 

experiência pelos juízes para interpretar e valorar as provas, levando-se em 

consideração a necessidade de se conferir efetividade à norma constitucional que 

estabelece o dever de motivação. 

 Analisa-se, assim, a necessidade de serem obtidos métodos de controle de 

racionalidade crítica das regras de experiência, mediante aferição de sua validez e 

adequação, vale dizer, em que medida podem ser levadas em conta e de que modo isso 

repercute na motivação das decisões.  

 A importância e atualidade do tema aferem-se a partir de duas ópticas, sendo a 

primeira de cunho ideológico ou político
6
, e a segunda de caráter técnico-jurídico. 

 De forma esquemática, pode-se dizer que o Estado de Direito pressupõe a 

submissão de todos os poderes à lei. Mas além da submissão ao direito positivo, o 

Estado Democrático de Direito importa em considerar que os agentes políticos e órgãos 

estatais exercem o poder por delegação, porquanto o verdadeiro titular da soberania é o 

povo.  Nesta medida, as decisões do Poder Judiciário serão legítimas se e enquanto 

                                                 
5
 CAPPELLETTI, Mauro. La oralidad y las pruebas en el proceso civil. Tradução de Santiago Sentis 

Melendo. Buenos Aires: EJEA, 1972,  p. 94. 
6
 Compreende-se ideologia como o “conjunto de ideias que formam um programa, uma estratégia 

relacionada com a ordem política e social, visando defendê-la ou modificá-la.” (DANTAS, Ivo. 

Constituição & Processo. Curitiba: Juruá, 2008, p. 209).  
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exprimirem a correção do exercício desse poder, mediante a exposição dos seus 

fundamentos e de forma a permitir a controlabilidade por toda a sociedade.
7
 

 Portanto, se é imperioso conferir atribuir à jurisdição e ao processo escopos não 

apenas jurídicos, como, também, políticos, cumpre estabelecer, em senso prático, 

mecanismos ou técnicas que permitam atingir esses objetivos.
8
 

 Sob outro aspecto, verifica-se quer no plano legislativo, quer no doutrinário, a 

preocupação em “facilitar a prova”, ou seja, quando à parte é muito dificultoso ou até 

mesmo impossível provar os fatos, propugna-se que sejam estabelecidas técnicas de 

análise e valoração das provas de maneira a viabilizar a tutela jurisdicional.
9
 

 O exemplo marcante dessa orientação extrai-se do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90 (CDC), segundo o qual é admissível a inversão do ônus da prova, em benefício 

do consumidor, quando, por exemplo, for verossímil a sua argumentação, de acordo 

com as regras ordinárias de experiência. 

 Em outras palavras, a impossibilidade subjetiva de produzir a prova importa na 

adoção de técnica de inversão do ônus da prova em prol de uma das partes. 

 Entretanto, se é propugnada a adoção de premissas que, até certo ponto, 

amplificam a utilização dessa categoria técnica como instrumento de acesso à justiça, 

em contrapartida é necessário fixar critérios operacionalmente úteis ao controle da 

justificação das regras que são empregadas pelos juízes. 

 

 

 

                                                 
7
 TARUFFO, Michele. La motivación de la sentencia civil. Tradução: Lorenzo Córdova Vianello. 

México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2006, p. 354-360; BARBOSA 

MOREIRA, José Carlos. A motivação das decisões judiciais como garantia inerente ao Estado de Direito. 

In: _______ Temas de Direito Processual Civil, segunda Série. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 89. 
8
 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1987. p. 320-323. 
9
 CAMBI, Eduardo. A prova civil: admissibilidade e relevância. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2006. 

p. 406-407. 
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 Com efeito, valendo-se o órgão jurisdicional das regras de experiência, que 

apresentam noções mutáveis e não previamente fixadas no direito positivo, a 

legitimidade da decisão dependerá, por certo, de sua racionalidade, bem como da 

justificação correlata.
10

 

 Neste sentido, consoante Michele Taruffo, a justificação das decisões judiciais 

que se valem de regras de experiência devem traduzir de forma explícita os 

fundamentos que induziram o juiz a empregá-las. Além disso, quando essas noções não 

se mostram claras, ou tenham sido contestadas, ao órgão jurisdicional cumprirá 

expressar a correção e adequação dos argumentos que o levaram a adotá-las como 

premissas para inferir as suas conclusões sobre os fatos.
11

 

 Daí fundar-se a pesquisa, necessariamente, em base doutrinária e 

jurisprudencial, com a finalidade de discutir e moldar soluções para a pretensão 

anteriormente exposta, ou seja, oferecer critérios para o controle das decisões que se 

valem de regras de experiência.  

 Será adotado, em caráter exclusivo, o método da pesquisa bibliográfica, com 

particular destaque à motivação das decisões e às regras de experiência, bem assim dos 

subtemas correlatos a estes tópicos, com recurso às fontes nacionais e estrangeiras, quer 

de caráter geral (Manuais, Cursos etc.), quer de conteúdo específico (monografias e 

artigos sobre as regras de experiência). Na análise da doutrina estrangeira observar-se-á 

as peculiaridades do direito brasileiro. 

                                                 
10

 TARUFFO, Michele. Funzione della prova: la funzione dimonstrativa. Rivista Trimestrale di Diritto 

e Procedura Civile. Milão : Giuffrè, vol. 51,  nº  3, p.559-560, Set. 1997. 
11

 TARUFO, Michele. La motivazione della sentenza. In: MARINONI, Luiz Guilherme (Coord.). 

Estudos de Direito Processual Civil: Homenagem ao Professor Egas Dirceu Moniz de Aragão. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 173. 

 



15 

 

 

 O estudo e a crítica desenvolvidos na pesquisa fundar-se-ão, também, sempre 

que possível, na análise de precedentes judiciais publicados em repertórios autorizados 

ou na “Internet”. 

 A dissertação desenvolve-se em três partes, nas quais se discorre sobre as 

implicações do dever de fundamentação das decisões judiciais, a estrutura e função das 

regras de experiência, a sua consistência como instrumento técnico processual e os 

critérios para o controle de sua aplicação pelo juiz. 

 A primeira parte destina-se à análise da congruência (formal e substancial) da 

motivação das decisões judiciais, à vista da diretiva constitucional que impõe aos juízes 

o dever de fundamentá-las.  Enfocam-se, principalmente, as dificuldades e os critérios  

atinentes à necessidade de obter a coerência dos fundamentos, conforme a perspectiva 

de um juízo crítico e de racionalidade das decisões. 

 A segunda parte ocupa-se especificamente da estrutura e das funções das regras 

de experiência, as dificuldades que envolvem a sua conceituação, as críticas doutrinárias 

que lhe negam funcionalidade, a fundamentação na probabilidade e as distinções com 

relação àquelas categorias técnicas que as informam ou que com elas apresentam pontos 

em comum (indícios, fato notório etc.). 

 Na terceira parte examinam-se as questões acerca da motivação das decisões 

judiciais vis-à-vis com a utilização das regras de experiência, analisadas sob a 

perspectiva da coerência e da conexão ao sistema jurídico. Propõem-se, então, quais os 

possíveis critérios para se exercer o controle da racionalidade do uso das regras de 

experiência. 

 A título de encerramento, apresentam-se, de forma sucinta, as principais  

conclusões obtidas a partir da investigação. 
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 Visto que se trata de pesquisa exclusivamente bibliográfica, cabem, também, 

algumas considerações a respeito da forma de elaboração do texto e da identificação das 

fontes que serão consultadas.  

 Em primeiro lugar, visando a tornar mais cômoda a leitura, optar-se-á por 

deslocar as referências dos autores ou das obras para as notas de rodapé. 

 Os autores serão identificados pelo nome completo (patronímico e prenome). 

 As menções nas notas conterão os elementos indispensáveis à pronta 

identificação das obras (título, volume e/ou tomo, local, editora, ano de publicação e 

número da página).  

 As indicações completas também serão especificadas nas referências contidas na 

parte final da pesquisa.  

 As abreviaturas das locuções latinas opus citatum (op.cit.) e opus et locus citati 

(op.loc.cit.) serão utilizadas nas notas para designar as obras continuadamente 

mencionadas em um mesmo capítulo. 

 Todavia, no caso de citações de obras diversas de um mesmo autor, em páginas 

diferentes, repetir-se-ão os títulos daquelas em cada uma das notas, com a finalidade de 

obstar a dificuldade de identificação. A repetição, para evitar novas e inúteis menções, 

limitar-se-á ao nome da obra, e não a todos os demais dados já indicados (editora, ano 

de edição etc..).  

 Na hipótese de autor e obra indicados nas notas imediatamente anteriores serão 

utilizados, sucessivamente, os vocábulos idem e ibidem. 

 Por sua vez, a abreviatura da locução latina et alii (et al.), quando posposta com 

relação ao nome de um doutrinador, designará a obra de autoria coletiva. 

 As notas serão reiniciadas a cada capítulo, também com a finalidade de evitar os 

possíveis transtornos de identificação das fontes. 
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 De todo modo, em cada novo capítulo serão repetidos os elementos básicos de 

identificação das obras mencionadas nos capítulos antecedentes.   

 As citações ipsis litteris de frases e parágrafos de autoria dos doutrinadores 

consultados para a pesquisa ou de precedentes judiciais serão colocadas entre aspas.  

 O mesmo sinal será empregado para ressaltar vocábulos com acepção plurívoca, 

emprego não usual ou a tradução literal de palavras ou locuções estrangeiras.  

 O “estilo ou tipo itálico” servirá para diferenciar termos ou locuções em latim ou 

estrangeiras. 

 Os textos em língua estrangeira, quando traduzidos no corpo da pesquisa, serão 

transcritos segundo os originais nas notas de rodapé.  

 As traduções elaboradas por outrem serão expressamente ressalvadas no texto da 

nota. 
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     Capítulo I   

      O DEVER DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS 

 

1.1 Constituição e processo 

 

 A pesquisa em Direito Processual pode valer-se, dentre outras inúmeras 

possibilidades
12

, de duas diferentes escolhas preliminares ou métodos de investigação.  

A primeira postura implica em buscar o esclarecimento das categorias técnicas 

ou institutos analisados na estrutura conceitual do Direito Processual, tendo como 

referência apenas os elementos ou noções que lhe são próprios, tais como jurisdição, 

processo, ação, defesa etc.. Assim, o exame dos conceitos, as descrições, as hipóteses 

normativas, a superação de antinomias etc., são feitas tão somente a partir de uma visão 

“interna” do sistema, e não de acordo com os postulados, valores ou princípios que o 

informam ou devem informá-lo. 
13

 

Sem dúvida preponderará, consoante essa abordagem, o aspecto técnico e 

conceitual do Direito Processual, segundo uma óptica de auto-referência, sem a menção, 

ao menos de forma explícita, de elementos valorativos, políticos, éticos ou ideológicos. 

O segundo enfoque parte de concepção algo diversa: procura-se estabelecer 

quais os elementos devem informar e moldar a elaboração das categorias, conceitos, 

institutos e soluções técnicas, tomando-se como referência princípios, regras e valores 

estabelecidos no âmbito do direito material, notadamente da ordem constitucional. 
14

 

                                                 
12

 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Sobre a multiplicidade de perspectivas no estudo do processo. In: 

_______. Temas de Direito Processual, quarta série. São Paulo: Saraiva, 1989, p.11-12. 
13

 É o método preconizado por GUASP, Jaime, ainda que não explicitamente: Concepto y Metodo de 

Derecho Procesal. Madri: Civitas, 1997, p. 71-103. 
14

 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1987, p. 24-27. É antiga no Brasil a ideia da interdependência entre processo e Constituição, 

como se infere das colocações de ALMEIDA JUNIOR, João Mendes: “As leis do processo são o 

complemento necessário das leis constitucionais; as formalidades do processo são as atualidades das 

garantias constitucionais. As leis do processo são regras práticas, pelas quais o legislador buscou aplicar 
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Não se cuida de desconsiderar que o processo “é e será sempre, de certo ponto 

de vista, um mecanismo técnico, que só em termos técnicos pode ser explicado.” 
15

 

Nada obstante, deve-se sempre ter em conta, para a correta compreensão do processo 

jurisdicional e, por extensão, do Direito Processual, quais os valores ou fins humanos, 

sociais, econômicos ou ideológicos que fundamentam e informam a ordem jurídica. 
16

 

 Nesta linha, por veicular a Constituição os princípios básicos e as normas de 

estruturação do ordenamento positivo, é mister considerar que o estudo das categorias 

técnicas e dos institutos previstos na legislação infraconstitucional deve ter como 

pressuposto, em qualquer hipótese, a análise das diretivas contidas naquela.

 Conquanto a característica de supralegalidade 
17

 da Lei Fundamental condicione 

todos os ramos do Direito à observância de suas disposições, em virtude da hierarquia 

normativa, o processo jurisdicional mostra-se diretamente estruturado conforme as 

normas constitucionais, não somente quanto aos seus princípios, como, também, na 

conformação de seus institutos básicos (ação, defesa, devido processo legal etc.). 

Nesta diretriz, o estudo do processo jurisdicional, qualquer que seja o seu ramo 

(civil, penal, trabalhista) não deve ser feito isoladamente, mas sim em atenção àquelas 

premissas éticas, ideológicas e políticas eleitas pela consciência social como 

prevalecentes e que informam o estatuto constitucional. 
18

  

                                                                                                                                               
aos fatos e às circunstâncias os princípios constitucionais e as regras de ciência.” (O processo criminal 

brasileiro. Vol. I. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1911, p. 8-9). 
15

 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Op. cit., p. 12. 
16

 CAPPELLETTI, Mauro. Proceso e Ideologie. Bolonha: Mulino, 1969, p. VII.  
17

 Opta-se pela referência à “supralegalidade”, ao invés de “supremacia” da Constituição, pois este 

vocábulo traduz, sob sentido jurídico e não apenas sociológico, a posição hierárquica da norma 

constitucional vis-à-vis o ordenamento positivo infraconstitucional (DANTAS, Ivo. O valor da 

Constituição: O controle da constitucionalidade como garantia da supralegalidade constitucional. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2001, p. 29). 
18

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., p. 24. 
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Por esta razão, a metodologia em Direito Processual impõe que a abordagem dos 

problemas parta e se desenvolva a cada passo tomando como referência as normas 

constitucionais.
19

 

 Se se pretende obter a máxima efetividade dos direitos e, em particular, dos 

direitos fundamentais, é imprescindível interpretar os seus instrumentos de 

concretização, dentre eles o processo jurisdicional, tendo como base os mesmos valores 

que os instituíram e foram adotados na Lei fundamental.
20

 

Essa postura metodológica tem por inspiração, em larga medida, o princípio de 

efetividade das normas constitucionais, vale dizer, deve-se buscar sempre a 

interpretação que realize, com a máxima eficácia, as normas e valores previstos na 

Constituição.
21

 

Assim, a par de outros instrumentos previstos na própria Lei Fundamental, como 

as ações constitucionais 
22

, é necessário fixar e aprimorar métodos interpretativos que 

assegurem a consecução das normas de cunho processual que a própria ordem 

constitucional estabeleceu como garantias ao correto exercício da jurisdição.
23

 

                                                 
19

 A propósito expõe BIDART, Adolfo Gelsi: “Toda rama del Derecho Positivo tiene necessariamente 

que derivar de la Constitución para su legitimidad. En consecuencia, sea a través de reglas expressas y 

exclusivas, o de normas más amplias que las abarcam junto com outras (o todas) las restantes – debe 

poder encontrar su ponto de partida en la Constitución; todo lo que de alguna manera no pueda vincularse 

con aquélla, resultará un cuerpo extraño para el orden jurídico, que debería modificarse o suprimirse en 

un Estado de Derecho” (Incidencia constitucional sobre el proceso.  Revista de Processo, Revista dos 

Tribunais, São Paulo, Ano VIII, nº 30, p. 193-194, abril-junho 1983 ). 
20

 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Direito Processual Constitucional: Aspectos contemporâneos. 

São Paulo: Fórum, 2006, p.53. 
21

 BARROSO, Luís Alberto. Interpretação e aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 

226; HOYOS, Arturo. La garantia constitucional do debido proceso legal. Revista de Processo, São 

Paulo: Revista dos Tribunais,  Ano XII, nº 47, p. 67-68, jul-set. 1987. 
22

 Arrolam-se como ações constitucionais: a ação declaratória de constitucionalidade ou de 

inconstitucionalidade (art.103 da CR), ação de descumprimento de preceito fundamental (art. 102, § 2º, 

da CR), habeas corpus (art. 5º, inc, LXVIII, da CR), mandado de segurança individual e coletivo (art. 5º, 

incs. LXIX e LXX, da CR), ação popular (art. 5º, inc. LXXIII, da CR), ação civil pública (art. 129, inc. 

III, da CR), mandado de injunção (art. 5º, inc. LXXI, da CR) e o habeas-data (art. 5º, inc. LXXII, da CR).  
23

 Note-se, porém, que as garantias constitucionais do processo não devem ser compreendidas como 

simples meios de efetivação de direitos subjetivos, mas sim como direitos fundamentais à obtenção de 

uma resolução justa e eficaz para os conflitos, ou como “direito fundamental de justiça mediante o 

processo” (FIX-ZAMUDIO, Héctor. Constitución y Proceso Civil em Latinoamérica. México: UNAM, 

1974, p. 30-31).  Assim, conforme FIX-ZAMUDIO, Héctor, é possível considerá-las como integrantes da 

categoria “direito justicial material constitucional”, segundo a classificação proposta por James 
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 Dessa maneira, a regulamentação constitucional deve informar, em todas as 

etapas, o delineamento de qualquer instituto ou técnica atinente ao processo 

jurisdicional 
24

, sob pena deste instrumento de realização de normas e direitos 

transformar-se em mera forma de controle social, descompromissado com os 

princípios e valores adotados pela Constituição. 

 Não é demais ressaltar que Constituição da República de 1988 estabeleceu 

claramente um “modelo de processo”, mediante a explicitação, em diversos 

dispositivos, de princípios e garantias correspondentes à atuação estatal por 

intermédio da jurisdição. 

 Assim, por exemplo, à cláusula do devido processo legal 
25

, em si mesma 

suficiente e compreensiva das demais garantias constitucionais do processo 
26

, o 

legislador constituinte agregou disposições específicas a respeito da inafastabilidade 

do controle jurisdicional 
27

, do juiz natural 
28

, do contraditório e do duplo grau de 

jurisdição
29

, da proibição das provas obtidas por meios ilícitos 
30

, da publicidade dos 

atos processuais 
31

, do dever de motivação das decisões judiciais
32

,  dentre outras. 

                                                                                                                                               
Goldschmidt e Roberto Goldschmidt (Op. loc. cit..). Sobre o conceito de “direito justicial  material” veja: 

GOLDSCHMIDT, James. Derecho Justicial Material. Buenos Aires: EJEA, 1959; GOLDSCHMIDT, 

Roberto. Derecho Justicial Material Civil. Buenos Aires: EJEA, 1959. Confira, também, a respeito do 

correlato conceito de direito processual material: DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de 

Direito Processual Civil. Vol. I. São Paulo: Malheiros, 2001, p.43-46. 
24

 MARQUES, José Frederico. Ensaio sobre a jurisdição voluntária. Campinas: Millennium, 2000, 

p.12. 
25

 Art. 5º, inc. LIV, da CR : “ ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo 

legal.” 
26

 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2004, p. 60. 
27

 Art. 5º, inc. XXXV, da CR: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito”. 
28

 Art. 5º, inc. LIII, da CR: “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade 

competente”. 
29

 Art. 5º, inc. LV, da CR : “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 

geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. 
30

 Art. 5º, inc. LVI, da CR : “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”. 
31

 Art. 5º, inc. LX, da CR : “e a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa 

da intimidade ou o interesse social o exigirem”. 
32

 Art. 93, inc. IX, da CR, com a redação da EC nº 45/04 : “todos os julgamentos dos órgãos do Poder 

Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar 
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Em resumo, e no essencial, a regulamentação do processo no orbe constitucional 

deve informar, em todas as etapas, o delineamento de qualquer categoria, instituto ou 

técnica atinente ao Direito Processual.  

1.2 Noção do dever de motivação 

 

 Com nítida inspiração em precedente da Constituição italiana de 1948 
33

, o 

artigo 93, inc. IX, da Constituição brasileira de 1988, contém diretiva expressa que 

impõe aos órgãos jurisdicionais o dever de motivarem 
34

 as decisões
35

: 

 

    “Artigo 93 (...) 

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão 

públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, 

podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias 

partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a 

preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não 

prejudique o interesse público à informação;” (Negrito acrescido).
36

 

 

                                                                                                                                               
a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos 

nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público 

à informação”.  
33

 111, item 1, da Constituição italiana :  “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.” 

(Tradução livre: Todos os provimentos jurisdicionais devem ser motivados). 
34

 “Motivar” implica em apresentar os motivos ou explicar as causas de qualquer ato ou pensamento 

(CALDAS AULETE, Francisco Júlio. Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa. Atualizado 

por Hamílcar de Garcia. Vol. 4. Rio de Janeiro: Delta, 1958. p. 3.365), ao passo que “fundamentar” indica 

a ação de lançar alicerces, assentar em bases sólidas ou considerar com fundamentos (Idem, ibidem. Vol. 

3, p. 2.343). São vocábulos sinônimos (FERNANDES, Francisco. Dicionário de sinônimos e antônimos 

da Língua Portuguesa. Revisto e ampliado por Celso Pedro Luft. São Paulo: Globo, 1993. p. 620; 

DICIONÁRIOS EDITORA. Dicionário de sinônimos. Porto : Porto Editora, 1995, p.858). Por isso, os 

verbos “motivar” e “fundamentar” e os substantivos “motivação” e “fundamentação” serão empregados 

indistintamente no texto. 
35

 Os pronunciamentos do juiz no processo civil compreendem as sentenças, as decisões interlocutórias e 

os despachos (art. 162, caput, do CPC). Por outro lado, o “conceito de decisão corresponde ao gênero, do 

qual a sentença constitui uma espécie.” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código 

de Processo Civil. Vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 170).  Deste modo, deve-se compreender 

que a menção às “decisões” no art. 93, inc. IX, da CR, refere-se aos pronunciamentos com conteúdo 

decisório, ou seja, tanto as sentenças (arts. 267 e 269 do CPC) como as decisões interlocutórias (arts. 162, 

§ 1º, 273, § 1º, 461, § 3º, do CPC etc.). Neste sentido: NERY JUNIOR, Nelson. Op. cit., p. 217-219.  

Portanto, o vocábulo “decisão” será empregado nesta acepção, ou seja, como gênero de pronunciamentos 

jurisdicionais com conteúdo decisório (decisões interlocutórias e sentenças).  
36

 O inciso IX, do art. 93, antes da Emenda Constitucional nº 45, de 30.12.2004, dispunha da seguinte 

redação: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as 

decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse público o exigir, limitar a presença, em 

determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes“. 
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  A disposição fixa uma garantia processual 
37

, na medida em que assegura aos 

jurisdicionados, para a obtenção do devido processo legal, que todas as decisões do 

Poder Judiciário contenham de forma explícita os fundamentos utilizados para acolher 

ou rejeitar as pretensões de tutela formuladas pelas partes (ação e defesa).  

  Pode-se compreendê-lo, também, como um “princípio-garantia” 
38

, pois implica 

em um instrumento de controle para evitar o abuso de poder por parte dos órgãos 

jurisdicionais e de forma que assegure a legitimidade, legalidade e imparcialidade das 

decisões.  

Embora desde há muito a legislação infraconstitucional estabelecesse 

precedentes normativos necessários à fundamentação das sentenças 
39

, o dever de 

motivação, uma vez alçado à condição de norma constitucional, passou a representar 

funções não apenas de cunho exclusivamente intraprocessual, como, por exemplo, 

assegurar às partes o conhecimento das razões consideradas pelo juiz, possibilitando-

lhes interpor os recursos de maneira adequada e útil.  

Nesta ordem de ideias, e a partir de sua previsão constitucional, o dever de 

motivação atua também a importante função de controle democrático difuso sobre o 

exercício da jurisdição.
40

 

 

                                                 
37

 GOMES FILHO, Antônio Magalhães. A motivação das decisões penais. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2001, p. 48-50. 
38

 Por “princípios-garantia” entendem-se os “princípios que visam instituir direta e imediatamente uma 

garantia aos cidadãos. É-lhe atribuída uma densidade de autêntica norma jurídica e uma força 

determinante, positiva e negativa.” (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 

Coimbra :  Almedina, 1982,  p. 179).  
39

 Para o direito luso-brasileiro, desde as Ordenações Filipinas se encontram precedentes legislativos 

sobre o dever de motivação (Livro III, Título LXVI, § 7º), passando-se pelo Regulamento nº 737/50 (art. 

233), os Códigos Estaduais de Processo de Pernambuco (art. 388), São Paulo (art. 333) e Minas Gerais 

(art. 382), o CPC de 1939 (art.280, inc.II), até culminar, é claro, no CPC de 1973 (art. 458, inc. II). Cf. 

PERO, Maria Thereza Gonçalves. A motivação da sentença civil. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 13-14; 

NOJIRI, Sérgio. O dever de fundamentar as decisões judiciais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2000, p. 28.  
40

 TARUFFO, Michele. La motivación de la sentencia civil. Tradução de Lorenzo Córdova Vianello. 

México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2006, p. 355-356.  
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 Daí inferir-se, portanto, que o dever de motivação desempenha duas espécies de 

funções, ou seja, intraprocessuais e extraprocessuais. 

 

1.3  Funções do dever de motivação 

 

 O dever de motivação dos pronunciamentos judiciais surgiu em virtude da 

própria organização burocrática centralizada do Estado, generalizando-se nos países da 

Europa Continental a partir de meados do século XVIII 
41

. Instituiu-se e propagou-se 

em decorrência da necessidade de se criarem mecanismos que, por um lado, 

possibilitassem às partes conhecerem as razões consideradas pelos juízes para que 

pudessem recorrer e, por outro, para que os tribunais encarregados de julgar esses 

recursos exercessem o controle e a revisão dos atos que lhes eram submetidos.
42

 

 Além do que, a uniformização do entendimento jurídico, a partir da 

jurisprudência constituída pelos julgamentos reiterados dos tribunais, deveria dispor de 

meios para a divulgação das interpretações eleitas e adotadas em grau de recurso.
43

 

 Conquanto sujeitas às variações próprias de cada ordenamento positivo e 

correspondente momento histórico, com maior ou menor rigidez das normas que 

instituem o dever de motivação e o que pode ser reputado como decisão motivada, essas 

funções, porém, ainda guardam pleno sentido de validade em termos contemporâneos. 

A motivação e a possibilidade de revisão das decisões por outro órgão, mediante 

recurso, caracterizam-se, no âmbito do processo, como institutos até certo ponto 

paralelos e correlatos, isto é, se não é exigida a motivação, as decisões, em regra, não 

                                                 
41

 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A motivação das decisões judiciais como garantia inerente ao 

Estado de Direito. In: _______ Temas de Direito Processual Civil, segunda Série. São Paulo: Saraiva, 

1980, p. 61. 
42

 TARUFFO, Michele. Il significato constituzionale dell´obbligo di motivazione. In: GRINOVER, Ada 

Pellegrini et al. (Coord.). Participação e Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 37-39. 
43

 Idem, ibidem. 
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serão recorríveis, uma vez que a recorribilidade tem como pressupostos a censura e 

crítica da decisão recorrida, o que, em sentido prático, não será possível se não puderem 

ser conhecidos os seus fundamentos. 
44

 

 Dito de outra forma, se determinado sistema judicial dispõe de uma estrutura 

centralizada, conferindo o poder de revisão das decisões a órgãos hierarquicamente 

superiores em senso jurídico, segundo diferentes “graus” ou “instâncias”, haverá sempre 

a necessidade técnica de explicitar os fundamentos utilizados por uns e outros, com as 

funções de possibilitar às partes interporem recursos adequados e úteis (i), facilitar a 

interpretação da sentença e demarcar as questões decididas para individualizar a coisa 

julgada (ii) e, por fim, assegurar a compreensão das questões decididas aos órgãos de 

revisão (iii).
45

               

 Sob essa perspectiva, de caráter exclusivamente intraprocessual, o dever de 

motivação revela-se como um instrumento técnico para otimizar o funcionamento do 

processo, sendo destinado, em caráter preponderante, a facilitar às partes a faculdade de 

recorrerem e aos órgãos ad quem controlarem as decisões, em grau de recurso, mediante 

o conhecimento dos fundamentos utilizados nestas.
46

  

 Nada obstante, consoante acima se expôs, a previsão do dever de motivação no 

âmbito constitucional implica em outra ordem de efeitos, a qual não se restringe à 

técnica processual, porque relacionada à garantia fundamental do exercício da 

jurisdição. Assim, o dever de motivação configura uma garantia e princípio geral quanto 

ao próprio exercício da jurisdição no Estado de Direito. 
47
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Morano, 1965,  p.  665. 
45

 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A motivação das decisões judiciais como garantia inerente ao 

Estado de Direito. Op. cit., p. 86-87.  
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stile. Pádua: CEDAM, 1988, p. 187. 
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Não se cuida, porém, de desconsiderar a sua importância sob o aspecto técnico, 

mas de verificá-lo segundo a dimensão constitucional e como meio de assegurar a 

observância de outras garantias concernentes ao processo, para as quais o dever de 

motivação serve como instrumento de realização.  

 Neste sentido, a ideia do dever de motivação como garantia fundamental 

ampara-se no princípio democrático
48

, bem como na necessidade de instituírem-se 

mecanismos para o controle do exercício da jurisdição (funções extraprocessuais). 

 De efeito, sendo os órgãos do Poder Judiciário investidos de jurisdição por 

delegação, uma vez que o detentor da soberania, na verdade, é o povo, as decisões serão 

legítimas se e enquanto mostrarem a correção do exercício desse poder, por intermédio 

da explicitação das razões de fato e de direito consideradas pelos juízes e tribunais em 

seus pronunciamentos. 
49

 

 De modo que a possibilidade de controle das decisões não deve ser apenas uma 

faculdade daqueles que serão diretamente beneficiados ou prejudicados por seus efeitos 

(partes), mas uma garantia de toda a sociedade ao correto exercício do poder adjudicado 

aos órgãos jurisdicionais. 
50

 

 Neste aspecto reside, portanto, a relevância do dever de motivação como 

mecanismo de controle democrático difuso sobre a atuação do Poder Judiciário. 

 Em termos contemporâneos, a importância dessa modalidade de controle 

externo, pela sociedade, do exercício de poder, acentua-se, por exemplos, no que diz 

respeito às ações coletivas, nas quais os interesses jurídicos de um número 

                                                 
48
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indeterminado de pessoas poderão estar sujeitos aos efeitos das decisões 
51

, assim como 

nos julgamentos proferidos em única ou última instância pelo Supremo Tribunal 

Federal, mas com efeito vinculante obrigatório para todos os outros órgãos 

jurisdicionais e para a administração pública. 
52

 

 Ainda sob essa óptica, o dever de motivação se destina à consecução de outras 

garantias processuais constitucionais, tais como a independência e imparcialidade dos 

juízes 
53

 e a ampla defesa 
54

. 

 Quanto à independência e imparcialidade, a explicitação dos fundamentos 

considerados pelo juiz ao decidir as causas constitui meio adequado – embora não 

infalível, é claro - para sindicar se, em cada caso que lhe foi submetido, consideraram-se 

                                                 
51

 Art. 103 da Lei nº 8.078/90: “Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa 
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as vítimas e seus sucessores, que poderão proceder à liquidação e à execução, nos termos dos arts. 96 a 

99.” 
52
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decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar 

súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais 

órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e 
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53
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Constituição de 1988, decorrem do princípio do juiz natural, conforme a previsão do art. 5º, inc. LIII 

(NERY JUNIOR, Nelson. Op.cit., p. 104).  Vale salientar, também, que a Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), incorporada ao ordenamento positivo brasileiro 
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qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de 

natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.”. 
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 Art. 5º, inc. LV, da CR: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral 
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apenas critérios advindos da legalidade, e não influências ou pressões decorrentes de 

interesses políticos, econômicos ou de pessoas.
55

 

 Em outras palavras, o dever de motivação possibilita averiguar no caso 

particular, se o órgão jurisdicional agiu como terceiro desinteressado e imparcial. 

 A mesma premissa aplica-se à ampla defesa e ao contraditório: visto que é 

inerente a esta garantia processual assegurar a participação efetiva das partes na 

produção das provas e na formação do convencimento do juiz 
56

, somente a partir das 

razões veiculadas por este na motivação é que será possível aferir se ela, de fato, foi 

observada. 
57

 

Portanto, o controle sobre as decisões só poderá se desenvolver caso a caso, isto 

é, de forma particular e consoante os argumentos e as provas exibidas pelas partes, 

conquanto essa aferição individual não lhe subtraia a importância de controle da atuação 

das instituições jurisdicionais.  

Acrescente-se, também, que o dever de motivação, no âmbito extraprocessual, 

serve para divulgar quais os entendimentos jurídicos prevalecentes nos tribunais 

encarregados de uniformizarem a interpretação 
58

 ou, conforme o caso, de 

compatibilizá-la com a Lei Fundamental.
59
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 1.4 Natureza da motivação 

 

 Enquanto predominante a ideia de que as decisões judiciais e, em particular, a 

sentença, caracterizar-se-iam como resultantes de um ou mais silogismos lógicos 

(polissilogismo), nos quais a norma seria a premissa maior, os fatos a premissa menor e 

o preceito ou dispositivo a conclusão, a motivação constituiria, por conseguinte, a 

reconstrução do pensamento ou dos raciocínios desenvolvidos pelo juiz para atingir essa 

conclusão.
60

 

 Nada obstante, opõe-se de há muito na doutrina processual que essa doutrina 

limita e reduz excessivamente o conteúdo da motivação, porque encobre ou 

desconsidera que a interpretação importa em complexos e heterogêneos procedimentos 

de análise, valoração e integração.
61

 

 Por outro lado, objeta-se, também, com maiores razões, que é impossível e até 

mesmo indesejável a reconstrução de todos os raciocínios desenvolvidos pelo juiz no 

decorrer do procedimento desenvolvido para atingir a decisão, sendo relevante saber 

apenas as razões que a justificam, e não o iter desenvolvido para obtê-la.
62

 

 Conquanto passível de críticas sob o prisma epistemológico, principalmente em 

virtude do pluralismo metodológico 
63

, a distinção entre “contexto da descoberta” e 

“contexto da justificação” serve ao propósito prático de ilustrar o quanto se mostra 
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inadequado compreender a motivação como a descrição das inferências utilizadas pelo 

juiz para chegar à decisão.
64

 

 Neste prisma, é preciso discernir que, num primeiro passo, existe a atividade 

correlacionada com a resolução do problema, ou seja, quando se estabelece um 

procedimento não necessariamente desenvolvido sob premissas do tipo lógico, mas 

muitas vezes descontínuo, fragmentário e assistemático (“contexto da descoberta”). 

 Por outro lado, em uma segunda etapa, observa-se um procedimento destinado a 

conferir validade, por meio da fundamentação, à resolução encontrada para o problema, 

quando, aí sim, deverão interferir critérios lógicos ou de coerência, de conformidade 

com determinadas premissas ou postulados (“contexto da justificação”). 

A aplicação dessas noções à análise da motivação das decisões jurisdicionais 

permite assentar a distinção entre inferência decisória e inferência justificativa das 

decisões.
65

 

Segundo esta concepção, as operações efetuadas para emitir a decisão judicial 

podem ser delimitadas em três elementos ou partes principais, a saber: i.  a primeira, por 

intermédio da qual o juiz formula e obtém a decisão, isto é, a inferência decisória  

(“contexto da descoberta”); ii. a segunda, quando se desenvolve a elaboração da decisão 

segundo o direito e os fatos (idem); iii. a terceira, na qual se verifica a justificação da 

decisão com fundamento em argumentos racionais, ou seja, em sentido próprio, a 

inferência justificativa (“contexto da justificação”).
66

 

Detecta-se, portanto, uma diferença relevante entre aquilo que se passa na 

inferência para se atingir a decisão (i e ii) vis-à-vis com o que esta expressa como 
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motivação (iii), uma vez que o órgão jurisdicional deve se limitar a expor os argumentos 

ou razões e critérios que justifiquem o enunciado veiculado no comando ou preceito.
67

  

Assim sendo, não há interesse, e a rigor nem também seria possível apurar, para 

fins de conhecimento da estrutura e controle da suficiência e coerência da motivação
68

, 

quais os raciocínios construídos e desenvolvidos nas duas primeiras etapas (Como ?) , 

mas sim quais as razões que justificam a decisão (Por quê ?).
69

 

 Deste modo, embora evidentemente não se possa prescindir de premissas lógicas 

na elaboração dos fundamentos das decisões, é preferível entender a motivação como 

uma justificação racional de uma escolha feita pelo juiz ao acolher ou rejeitar as 

demandas das partes, de maneira que sejam expostas razões suficientes que justifiquem 

a decisão segundo um contexto intersubjetivo. Assim, “a motivação constitui-se como 

um discurso justificativo, no qual o juiz enuncia e desenvolve as „boas razões‟ que 

fundam a legitimidade e a racionalidade da decisão”. 
70

  

 Observa-se, neste contexto, que por constituir a motivação um discurso 

justificativo, as razões desenvolvidas pelo juiz ao fundamentar a decisão são sindicáveis 

e passíveis de controle, sob os aspectos da legalidade e de sua consonância com os 
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69
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valores e standarts interpretativos estabelecidos pelo consenso geral e a cultura jurídica 

em determinada época. 

Convém esclarecer, neste ponto, o que deve ser compreendido como 

racionalidade da decisão e discurso justificativo.
71

 

 De maneira bastante simples, a justificação racional das decisões vincula-se à 

ideia de que os fundamentos utilizados pelo juiz devem referir-se a regras 
72

, ou seja, é 

necessário que disponham de nexo com o sistema jurídico e, em especial, com o seu 

elemento nuclear, isto é, a Constituição.
73

 

 Essa assertiva funda-se na percepção de que, conquanto superado o enfoque 

positivista de que o juiz se trata de mero aplicador de normas, é preferível a postura de 

admitir-se a vinculação à ideologia do modelo legal-racional das decisões 

jurisdicionais
74

 do que aquelas relacionadas, por exemplo, com o direito livre 
75

, que 

tendem a legitimar a arbitrariedade e a exclusão das escolhas majoritárias que o 

ordenamento jurídico pretende expressar. 
76
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 Por outros termos, entre a restrita visão positivista, na qual o juiz é neutro, sendo 

apenas encarregado de efetuar operações lógico-dedutivas a partir de previsões 

normativas, e a óptica das decisões desvinculadas dessas mesmas previsões, opta-se 

pelo modelo que implica em exigir que na fundamentação sejam consideradas aquelas 

opções majoritárias, que são traduzidas pelas normas jurídicas, principalmente por 

fundar-se o sistema jurídico brasileiro no princípio da legalidade.
77

  

 Sob outro aspecto, a motivação, para o âmbito do processo, deve ser 

compreendida preponderantemente de acordo com a sua função, vale dizer, como um 

discurso destinado a justificar a decisão adotada pelo órgão jurisdicional, segundo as 

diferentes possibilidades ou interpretações que se apresentam para o caso ou que são 

postuladas pelos litigantes. Por justificar entende-se fornecer as razões que tornam essa 

escolha racional, válida ou aceitável.
78

 

 A compreensão da motivação como um discurso justificativo importa na 

conclusão de que, sob o aspecto de sua estrutura interna, há um vínculo ou ordem lógica 

quanto às suas proposições ou conjunto de proposições também de caráter justificativo, 

de modo que essa ordem constitui o modelo pelo qual se estrutura e compõe o discurso 

em sua inteireza.
79

 

Dessa premissa extrai-se, por exemplo, a imprescindibilidade de que a 

motivação, para ser considerada válida, deve se mostrar como coerente e completa 

quanto às proposições que enuncia ou estabelece. 

 

 

                                                                                                                                               
Processual: uma contribuição para o seu reexame. In: _______ Teses, Estudos e Pareceres de Processo 
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1.5  Conteúdo da motivação 

 

 O conteúdo da motivação pode ser compreendido sob diferentes pontos de vista, 

como, por exemplo, os níveis de justificação (interna, externa), os requisitos formais 

mínimos, a ordem de conhecimento sobre as questões controvertidas (questões 

processuais, questões materiais, prejudicialidade) etc.. 

 Essas classificações e categorias técnicas decorrem, em sua maior parte, de 

esforços doutrinários de conceituação e sistematização, uma vez que, em regra, os 

ordenamentos positivos contêm pouquíssimas referências expressas sobre quais 

elementos a motivação deverá conter para ser considerada suficiente e adequada.
80

 

 A lei processual civil brasileira, a exemplo de outros países e dentro do 

panorama que já foi denominado de “escassez normativa” 
81

, também dispõe de poucas 

prescrições a respeito do conteúdo da motivação, de sorte que a sistematização da 

matéria é feita, em caráter preponderante, segundo critérios doutrinários e 

jurisprudenciais. 
82
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 TARUFFO, Michele. La fisionomia della sentenza in Italia. Op. cit.,  p. 181. Para o direito brasileiro: 

PERO, Maria Thereza Gonçalves. Op. cit., p. 71. 
81

 TARUFFO, Michele. Op.loc.cit..  
82

 O direito italiano, conquanto também carecedor de disposições completas sobre o conteúdo mínimo da 

motivação, fixa, porém, um roteiro mais explícito dos requisitos da sentença no art. 118 das “Disposições 

de Atuação” do respectivo Código de Processo Civil (Redação dada pela Lei nº 69, de 18.06.2009): “Art. 

118. (Motivazione della sentenza) La motivazione della sentenza di cui all‟articolo 132, secondo comma, 

numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni 

giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. Debbono essere esposte 

concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i 

principi di diritto applicati. Nel caso previsto nell‟articolo 114 del codice debbono essere esposte le 

ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione. In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di 

autori giuridici. La scelta dell‟estensore della sentenza prevista nell‟articolo 276 ultimo comma del codice 

è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.”  

(Tradução livre : “Art. 118 (Motivação da sentença) A motivação da sentença da qual trata o artigo 132, 

parágrafo segundo, item 4, do Código consiste na exposição sucinta dos fatos relevantes da causa e das 

razões jurídicas da decisão, também com referência aos precedentes concordantes. Devem ser expostas 

concisamente e, em ordem, as questões debatidas e decididas pelo órgão colegiado, bem como indicadas 

as normas legais e os princípios de direito. No caso previsto no artigo 114 do Código devem ser expostas 

as razões de equidade sobre as quais se fundamenta a decisão. Em qualquer caso devem ser omitidas 

quaisquer  citações de doutrina jurídica. A escolha do redator da sentença prevista no artigo 276, último 

parágrafo, do código, será feita pelo Presidente do Conselho entre os integrantes do órgão colegiado que 

tenham votado conforme a decisão adotada.”.). 
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 É certo, também, que é lícito dizer do artigo 93, inc. IX, da Constituição 

brasileira, o mesmo que a doutrina italiana esclarece sobre a disposição correlata 

daquele país, isto é, que o texto constitucional não poderia conceituar o que deve ser 

compreendido como decisão fundamentada, embora a aplicação da diretiva pressuponha 

uma noção comum sobre o que deve ser considerado como motivação adequada e 

suficiente. 
83

  

 Sob o ângulo infraconstitucional, os artigos 131, 165, 458 e 459, do CPC, 

estabelecem, em nível formal, a necessidade de motivação quanto aos pronunciamentos 

dos juízes e tribunais (decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos), sem fornecerem 

de maneira explícita, porém, quais os caracteres que eles deverão conter. 

 Assim, o artigo 458 do CPC configura a estrutura dos pronunciamentos, 

limitando-se a descrever qual a sua forma, segundo determinados elementos mínimos, a 

saber, o relatório (inciso I), os fundamentos (inciso II) e a parte dispositiva (inciso III).
84

 

 A menção específica à motivação restringe-se à imposição do órgão jurisdicional 

analisar “as questões de fato e de direito” na parte denominada de “fundamentos”. 

Por outro lado, o artigo 131 do CPC, ao disciplinar a valoração das provas  

determina que, embora o juiz possa apreciá-las livremente, deverá indicar, na sentença, 

“os motivos que lhe formaram o convencimento.” 
85

 

O artigo 165 do CPC estende a exigência de motivação a todos os 

pronunciamentos com conteúdo decisório, sendo facultada a possibilidade 

fundamentação concisa para as decisões interlocutórias. 
86
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 TARUFFO, Michele. La fisionomia della sentenza in Italia. Op. cit., p. 181. 
84

 Art. 458 do CPC: “São requisitos essenciais da sentença: I - o relatório, que conterá os nomes das 

partes, a suma do pedido e da resposta do réu, bem como o registro das principais ocorrências havidas no 

andamento do processo; II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; III - 

o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões, que as partes lhe submeterem.” 
85

 Art. 131 do CPC: “O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes 

dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe 

formaram o convencimento.” 
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 Da mesma forma, o artigo 459 do CPC possibilita a concisão da motivação, 

quando se tratar de sentenças terminativas, ou seja, aquelas que põem termo ao processo 

sem julgamento do mérito da causa. 
87

 

Todas essas disposições, não é demais repetir, não indicam explicitamente quais 

os requisitos a motivação deve observar, ao passo que incidem em imprecisões técnicas 

conceituais, como o artigo 131, que confunde motivo (elemento causal) com razões ou 

fundamentos (inferência justificativa) 
88

 ou o artigo 458, o qual trata os elementos da 

sentença, ou seja, o relatório, a motivação e o dispositivo, como requisitos, além de 

empregar o vocábulo “questões” de maneira ambígua.
89

 

Em razão disso, é mister ter em conta, principalmente por seu caráter 

eminentemente prático e funcional, a distinção fornecida pela doutrina entre os níveis 

ou graus de justificação contidos na motivação, ou seja, a justificação interna e a 

justificação externa da decisão. 
90

 

Conforme uma definição simples, a justificação interna concerne às premissas 

em que se funda a decisão, ou seja, a descrição do nexo entre o fato e a previsão 

normativa, enquanto que a justificação externa refere-se às escolhas dessas premissas.
91

 

Dessa maneira, a justificação de primeiro nível ou interna (primária), é feita por 

intermédio da relação entre o fato e a norma, segundo o procedimento que se 

convencionou denominar “subsunção”.
92

  Ou seja, a partir de determinado fato (provado 
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 Art. 165 do CPC: “As sentenças e acórdãos serão proferidos com observância do disposto no art. 458; 

as demais decisões serão fundamentadas, ainda que de modo conciso.” 
87

 Art. 459 do CPC: “O juiz proferirá a sentença, acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, o pedido 

formulado pelo autor.Nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito, o juiz decidirá em 

forma concisa.” 
88

 GOMES FILHO, Antônio Magalhães. Op. cit., p. 109. 
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 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O que deve e o que não deve figurar na sentença. In: _______ 

Temas de Direito Processual Civil, oitava série. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 118.  
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 TARUFFO, Michele. La motivación de la sentencia civil, p. 238-240 e 245-248; GOMES FILHO, 

Antônio Magalhães. Op. cit., p. 124-127.  
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 TARUFFO, Michele. La giustificazione delle decisioni fondate su standarts. Op. cit., p. 275. 
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 TARUFFO, Michele. La motivazione della sentenza. Op. cit., p. 169.  
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ou presumivelmente ocorrido) efetua-se a justificação do nexo entre este e o suposto 

fático ou fato espécie normativo, por dedução ou transformação. 
93

 

Portanto, predomina neste nível a indispensabilidade de correlação entre as 

premissas, das relações lógicas entre os enunciados ou proposições estabelecidos pela 

decisão adotada, vale dizer, sobressai o aspecto da coerência da motivação.  

A justificação de segundo grau ou externa (secundária) efetua-se por meio da 

explicitação das razões que levaram às escolhas das premissas de fato e de direito nas 

quais se fundamenta a decisão. Vale dizer, importa na justificação das escolhas feitas 

pelo órgão jurisdicional e que determinam  os pressupostos a partir dos quais decorre a 

decisão. 
94

  

Por conseguinte, a justificação externa exige, de forma prevalecente, que sejam 

aclarados, de maneira completa e segundo critérios racionais, os juízos de valor que 

conduziram, por exemplo, a adoção de uma premissa quanto à versão dos fatos aceita ao 

invés de outra. 

Conquanto sem dúvida a necessidade de coerência das premissas também 

informe o segundo nível de justificação, ressalta-se neste grau a ideia de completude, ou 

seja, a motivação, para ser reputada válida, deve apresentar a justificação completa a 

respeito dos juízos de valor empregados pelo órgão jurisdicional.   

Conforme já sublinhado, em nenhum desses níveis é exigida a descrição 

analítica do iter intelectivo desenvolvido durante a inferência decisória, mas sim da 

explicitação das razões que tornam a decisão racional, válida e aceitável. 
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 TARUFFO, Michele. La motivación de la sentencia civil,  p. 244. 
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1.6 Requisitos da motivação 

 

Tendo-se como referência as colocações do item anterior, e com a advertência de 

que não existe, em sentido próprio, um modelo legal de motivação no direito positivo 

brasileiro, pode-se buscar mediante uma releitura do artigo 535 do CPC 
95

, o qual trata 

das hipóteses de cabimento do recurso de embargos de declaração, as principais 

características, em sentido substancial, que a motivação deverá expressar.  

Assim, embora o artigo 535 do CPC preveja os vícios ou irregularidades dos 

pronunciamentos jurisdicionais, em particular da sentença, a interpretação a contrário 

senso de suas diretivas serve como indicativo de quais requisitos mínimos devem ser 

observados 
96

, para que a motivação seja reputada como adequada e suficiente.
 97

 

 O artigo 535 do CPC torna passível de embargos de declaração a decisão que se 

revelar obscura, contraditória ou omissa quanto a ponto sobre o qual deveria o juiz ou 

tribunal se pronunciar. 
98

 

 Dessa forma, o primeiro requisito, valendo-se da modalidade de interpretação 

acima mencionada, refere-se à compreensão das proposições ou conjunto de 

proposições da sentença, isto é, a fundamentação deve traduzir de modo claro e preciso 

as razões que justificam a decisão. Assim, a clareza relaciona-se, em senso imediato, 

com o texto da motivação, isto é, os enunciados adotados no discurso justificativo 
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 Art. 535 do CPC: “Cabem embargos de declaração quando: I - houver, na sentença ou no acórdão, 

obscuridade ou contradição; II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.” 
96

 Os requisitos aplicam-se tanto à motivação como à parte decisória (ou dispositivo) dos 

pronunciamentos jurisdicionais, bem como a ambas consideradas como partes interdependentes do 

discurso. Entrementes, serão feitas menções apenas à motivação, para que seja guardada correspondência 

com o tema da pesquisa.   
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 PERO, Maria Thereza Gonçalves. Op. cit., p. 72. 
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 Embora convergindo noções relativas aos requisitos da motivação e de estilo de redação, é antigo o 

entendimento que estabelece a decisão suficiente e adequada como aquela que expressa os “três C”: 

completa, clara e concisa (FABREGUETTES, M.P. A lógica jurídica e a arte de julgar. Tradução:  

Henrique de Carvalho. São Paulo: C. Teixeira, 1914, p. 556). Não é ocioso acrescentar um quarto “C” ao 

aforismo: coerente.  
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devem ser inteligíveis e precisos, segundo o contexto linguístico e técnico em que são 

empregados.  

 O segundo requisito guarda pertinência com a coerência do discurso 

justificativo, ou seja, a motivação não deve conter proposições inconciliáveis entre si ou 

que se excluam ou anulem, de modo que deve haver correspondência entre as premissas 

nas quais se fundamenta a decisão.  

 A coerência não se ampara apenas na lógica dedutiva, em virtude da 

especificidade do discurso jurídico
99

; porém, de todo modo, exige-se que o discurso 

justificativo contido na fundamentação não apresente afirmações inconciliáveis sobre 

um mesmo ponto ou questão, ou quando considerado em seu conjunto. 

 Alude-se, então, à necessidade de coerência contextual da motivação
100

,  ou de 

logicidade ou racionalidade interna e externa 
101

, no sentido de que as proposições do 

discurso justificativo devem guardar uma correlação harmônica, tanto sob o aspecto da 

justificação interna, como da justificação externa.
102

 

 O terceiro requisito concerne à completude da motivação, vale dizer, é preciso 

que nesta se encontrem justificadas, de modo explícito e específico, todas as resoluções 

das questões de fato e de direito que compõem o objeto do processo
103

, para que se 
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 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2007, 316-317. 
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 TARUFFO, Michele. La motivación de la sentencia civil, p. 103, 234, 250 e 365. 
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 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Op. cit., p. 181.  
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Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, Ano 32, nº 143, p. 70, jan./2007). 
103

 A locução “objeto do processo” está empregada em seu sentido restrito, ou seja, as questões ou 

conjunto de questões que devem ser objeto de conhecimento do juiz e que compreende as questões 

processuais (condição da ação e pressupostos processuais) e o próprio mérito ou objeto litigioso do 

processo (NETTO ALVIM, José Manuel Arruda. Manual de Direito Processual Civil. Vol. I. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 410; SANCHES, Sydney. Objeto do processo e objeto litigioso do 

processo. Revista de Processo, São Paulo: Revista dos Tribunais, Ano IV, nº 13, p. 34-39, Jan.-Mar. 

1979). Sobre o conceito de objeto do processo vide: DINAMARCO, Cândido Rangel. O conceito de 

mérito em processo civil. In: _______ Fundamentos do Processo Civil Moderno. Vol. I. São Paulo: 
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mostre possível aferir se a decisão, efetivamente, é orientada e fundamentada por 

critérios de racionalidade. 
104

 

  Esse pressuposto de validade dos pronunciamentos jurisdicionais possivelmente 

se mostra como o mais importante, uma vez que somente por intermédio da justificação 

expressa, por exemplo, das escolhas valorativas do juiz, será admissível sindicar e 

controlar o atendimento à garantia prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição. 

 A ideia de integridade ou completude do discurso justificativo da motivação 

comporta alguns esclarecimentos. 

 Consoante se expôs acima, a motivação da sentença, desde que superada a 

ideologia do silogismo judicial, não cuida de expressar o “raciocínio do juiz” ou, mais 

propriamente, a inferência decisória.  Desse modo, a integridade da motivação não é a 

descrição do iter lógico-psicológico pelo qual se atingiu uma solução para o caso, ou as 

“razões reais” da decisão, mas sim os critérios ou razões que fundamentam a decisão da 

hipótese concreta submetida à cognição. 
105

 

 Outra consequência advinda da completude inscreve-se na abrangência da 

justificação. 

 Os pronunciamentos com conteúdo decisório, em particular a sentença, 

pressupõem o conhecimento e a resolução de vários pontos controvertidos ou 

questões
106

, que se desenvolvem em várias etapas parciais e encadeadas
107

, tanto quanto 

                                                                                                                                               
Malheiros, 2000, p. 232-276; NEVES, Celso. Estrutura fundamental do processo civil: tutela jurídica 

processual, ação, processo e procedimento. Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 217-224; WATANABE, 

Kazuo. Da cognição no processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 51-79.  
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 TARUFFO. Michele. La motivación de la sentencia civil, p. 381. Cf. também : TARUFFO, Michele. 

La motivazione della sentenza. Op. cit., p. 171.  
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 TARUFFO, Michele. La motivación de la sentencia civil, p. 381. 
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 Segundo tradicional conceituação doutrinária, os “pontos” ou “pontos prejudiciais” são os 

fundamentos das afirmações contidas nas demandas das partes e que se mantiveram incontroversos no 

curso do procedimento, porque nenhum dos sujeitos processuais (partes, juiz) os colocou em dúvida 

(MENESTRINA, Francesco. La pregiudiciale nel processo civile. Viena: Universidade Manz, 1904, 

p.121-123).  Por sua vez, as “questões” são os pontos que se tornaram duvidosos ou controversos, os 

quais podem ser de fato ou de direito (CARNELUTTI, Francesco. Sistema de Diritto Processuale 

Civile. Vol. I. Padova: CEDAN, 1936, p. 353). Os pontos e as questões podem corresponder às 

afirmações referentes à ação, ao processo ou ao mérito (FERNANDES, Antonio Scarance. Incidente 
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aos fatos como no que toca ao direito, assim, por exemplo, a respeito da verificação da 

ocorrência dos fatos, a interpretação das normas e a qualificação jurídica que deve ser 

atribuída àqueles, segundo as escolhas valorativas feitas pelo juiz.  

 Sendo assim, a fundamentação, para que seja considerada completa, deve conter 

a justificação adequada de cada ponto ou questão relevante e quanto a cada uma dessas 

etapas, senão de todos os componentes que resultaram nas escolhas parciais 

(prevalência de uma prova para demonstração do fato, incidência de uma norma e não 

de outra etc..), bem como na decisão final que resulta desses enunciados. 
108

 

 Além disto, a justificação adequada de cada afirmativa da motivação ao dirimir 

os pontos e questões pressupõe que sejam declinados os critérios que demonstrem que 

as escolhas do juiz são racionalmente escorreitas
109

, vale dizer, exige-se a indicação 

expressa dos parâmetros jurídicos, hermenêuticos, cognitivos e, em especial, os 

valorativos, que foram empregados para se atingir a decisão.  Nesta orientação, obtém-

se a completude quando a motivação exprime as premissas e os elementos relevantes 

para a decisão, assim como os critérios de escolha mediante os quais essa mesma 

decisão pode se considerar uma decorrência válida das referidas premissas.
 110

 

 Isto nada obstante, a completude, segundo critério doutrinário e jurisprudencial,  

não requer a resolução explícita de absolutamente todos os argumentos das partes, mas 

apenas daqueles que se constituam, em sentido próprio, como pontos controvertidos 
111

 

ou questões.
112

 

                                                                                                                                               
processual: Questão incidental – Procedimento incidental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991, p. 
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 A doutrina denomina-as “segmentos da motivação” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos de 

sentença. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 33). 
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(O que deve e o que não deve figura na sentença. Op. cit., 119). 
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 TARUFFO, Michele. Op. cit., p. 382. 
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 Portanto, a fundamentação não será incompleta se deixar de analisar, por 

exemplo, os argumentos circunstanciais que não se caracterizam como fundamento das 

afirmações dos litigantes, em conexão com a narrativa expressa na petição inicial (causa 

petendi) e o conteúdo da resposta do demandado (causa excipiendi). 

Deve-se mencionar, também, que a exigência não importa em maior 

complexidade da motivação ou na imposição de um discurso mais extenso em sentido 

quantitativo, pois a completude não pode ser tomada por prolixidade.  

 O problema está focado, em verdade, no aspecto qualitativo, porquanto a 

motivação pode ser sucinta, mas completa, ou superabundante, porém insuficiente.
113

 

 Ainda sob a perspectiva substancial, mas desvinculando-se da interpretação a 

contrário senso do artigo 535 do CPC, é necessário ter presente, também, que a 

motivação não pode se apartar dos fundamentos de fato e das questões suscitadas pelas 

partes, ou seja, necessariamente deve haver correlação entre as razões justificativas e os 

fatos constitutivos, modificativos, impeditivos e extintivos descritos pelos litigantes.  

                                                                                                                                               
não de argumento da parte, para considerar a motivação incompleta (AMERICANO, Jorge. Comentários 

ao Código de Processo Civil do Brasil. 4º vol. São Paulo: Saraiva, 1943, p. 111). A diretiva persistiu na 
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 O critério é, também, adotado na jurisprudência, como demonstra precedente a respeito da 

admissibilidade do recurso embargos de declaração, sob o fundamento de omissão na sentença: “A 

omissão referida pelo art. Art. 535, inc. II, do CPC, diz respeito a questão, ou questões, que deveria ter 

sido – e não foi – devidamente enfrentada pelo julgador, que não está obrigado a refutar, minudente e 

expressamente, todos os argumentos lançados pelas partes, recorrente ou recorrida, tanto mais porque 

também implicitamente podem ser rejeitados os argumentos.” (TJBA, 4ª  Câmara, Embargos de 

declaração na apelação nº 369/85, Relator Paulo Amorim, j. 29.10.1985. In : PAULA, Alexandre. Código 

de Processo Civil Anotado. Vol.II. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1992, p. 2.171).  Continua sendo 

aplicado, conforme excerto da ementa de recente pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça: “... É 

cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando 

já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu... “ (2ª Turma, 

Embargos de declaração – EEARES nº 200701655135, Relator Humberto Martins, j. 06/08/2009, DO 

25/08/2009. Disponível em : <www.stj.jus.br>. Acesso em 03/11/2009). 
113
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 No âmbito do processo civil, a atuação do juiz está adstrita à iniciativa das 

partes, de modo que lhe é vedado pronunciar-se, de ofício, sobre fatos e exceções para 

os quais se prevê exclusiva disponibilidade e iniciativa das partes. 
114

 

 Trata-se, assim, do requisito da correlação da motivação com as demandas das 

partes 
115

, tanto sob o prisma das narrativas factuais (causa de pedir e exceções), como 

das questões aventadas no curso do procedimento 
116

, que encontra previsão, em nível  

infraconstitucional, no artigo 128 do CPC. 
117

 

 Assim, segundo um primeiro enfoque, o requisito da correlação relaciona-se de 

forma imediata com o contraditório, como princípio de participação, e visa a resguardar 

as partes de surpresas quanto ao conteúdo da motivação e a decisão final, pois apenas 

sabendo de antemão quais elementos fáticos serão considerados relevantes pelo juiz, 

será possível, por exemplo, arguir fatos extintivos, impeditivos e modificativos aos fatos 

constitutivos articulados pela parte adversa, produzir as provas etc..
 118

 

 No entanto, conforme um segundo aspecto, ou de forma mediata, mas não 

menos importante, o nexo entre a situação factual deduzida pelas partes e 

fundamentação toca à ideia de que, para se reputar adequadamente justificada a decisão 

e assegurar a sua controlabilidade, restritamente o complexo “fatos-questões” ou thema 
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 COMOGLIO, Luigi Paolo, FERRI, Corrado e TARUFFO, Michele. Lezioni sul processo civile. 

Bolonha: Mulino, 1995, p. 301; JAUERNIG, Othmar. Direito Processual Civil. Tradução de F. Silveira 

Ramos. Coimbra: Almedina, 2002, p.132-133.  
115

 É bem verdade que os defeitos da decisão podem ocorrer, concomitantemente, na motivação e no 

dispositivo; contudo, os conceitos de sentença acima (ultra petita), fora (extra petita) ou abaixo do pedido 

(citra ou infra petita) não se relacionam, em sentido próprio, com os defeitos da motivação, mas, sim, 

com o próprio decisum ou dispositivo. Há sensível diferença entre a sentença ultra, extra ou citra petita, e 

a sentença ultra allegata a partibus. Deste modo, cumpre distinguir os requisitos de “correlação” entre as 

demandas das partes e a fundamentação (arts.128  e 458, inc. II, do CPC) e de “congruência” ou 

“adstrição” entre as demandas e o dispositivo (arts. 458, inc. III, e 460 do CPC).  Na primeira hipótese o 

nexo se constitui entre a motivação e a causa de pedir do demandante (causa petendi)  e as defesas e 

exceções do demandado (causa excipiendi), enquanto que na segunda o vínculo se estabelece entre o 

dispositivo e o pedido deduzido na  ação, reconvenção, ação declaratória incidental etc..   
116

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Vol.III. São Paulo: 

Malheiros, 2001, p. 280-281. 
117

 Art. 128 do CPC: “O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de 

questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.” 
118

 GRINOVER, Ada Pellegrini. Op. cit., p. 19.  



44 

 

 

decidendum  estabilizado no curso do procedimento, por iniciativa das partes, deve ser 

considerado pelo juiz. 

 De efeito, se o discurso justificativo deve expressar, de maneira completa, as 

razões que a tornam racional, válida e aceitável, somente a partir da plena demonstração 

de que foi levado em conta unicamente o material fático submetido à cognição pelas 

partes e resultante do contraditório, é que se pode inferir o atendimento ao dever de 

motivação. 

 Por outros termos, a estrutura dialética do processo e que decorre do 

contraditório também se reflete nas razões expostas na fundamentação, porquanto esta 

deva resultar da efetiva participação dos litigantes na formação da convicção do juiz.
119

 

 

1.7  Defeitos ou vícios da motivação 
 

 Em contraponto aos requisitos do conteúdo da motivação, cabe estabelecer na 

pesquisa, ainda que brevemente, os defeitos que decorrem da não observância dos 

critérios acima indicados. 

 Segundo a perspectiva da clareza, revela-se inválida a motivação cujo discurso 

apresente-se ininteligível, parcial ou totalmente, de modo que não possibilite 

compreender o significado das suas premissas ou enunciados.  

 Embora, em regra, a obscuridade resida na redação defeituosa ou ambígua 

(inclusão ou supressão de vocábulos ou frases, anfibologia, linguagem metafórica etc..), 

o defeito não se circunscreve ao âmbito do estilo ou correção gramatical.  Ou seja, em 

senso mediato, conquanto não preponderante, a ausência de clareza pode concernir à 

própria logicidade da sistematização da motivação, como, por exemplo, quanto ao 

                                                 
119

 Neste sentido, embora sob premissas predominantemente aplicáveis ao processo penal, a posição de 

GOMES FILHO, Antonio Magalhães, o qual alude à dialeticidade decorrente do contraditório e que deve 

informar a motivação das decisões (Op. cit., p. 176-177).  
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encadeamento da resolução dos pontos ou questões prejudiciais com relação à questão 

principal, a partir do qual não é possível compreender quais os critérios utilizados para 

discerni-los e resolvê-los. 
120

 

 A motivação incompreensível não possibilita o controle das razões justificativas 

e equivale, em hipóteses extremas, à inexistência de motivação.  

 Sob o aspecto da completude, os pronunciamentos podem revelar, em gênero, 

duas modalidades de vícios quanto à motivação: a inexistência de discurso ou a 

insuficiência das razões justificativas. 

 Por motivação inexistente compreende-se a ausência completa do discurso 

justificativo, isto é, a decisão não dispõe de nenhuma exposição das razões consideradas 

pelo juiz para efetuar a escolha entre uma ou mais opções que lhe são apresentadas 

quando da emissão do pronunciamento.  

 O defeito, embora referido pela doutrina estrangeira como “hipótese 

escolástica”
121

, não é incomum na prática forense brasileira, como indica a pesquisa de 

precedentes jurisprudenciais, por exemplo, na base de dados do Superior Tribunal de 

Justiça.
122

 

  Entretanto, a inexistência de motivação caracteriza-se não apenas pela ausência 

completa das razões justificativas, assim, por exemplo, quando a sentença contém 

somente o relatório e o dispositivo, como, também, nas hipóteses de motivação aparente 

ou simulada, isto é, quando as razões utilizadas pelo órgão jurisdicional constituem um 
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 Assim, incide em obscuridade a motivação que se limita a enunciar que as questões processuais 

atinentes às condições da ação “confundem-se com o mérito da causa”. Sobre esse tópico: BARBOSA 

MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, p.538.  
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 TARUFFO, Michele. La motivación de la sentencia civil, p. 391. 
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 Confiram-se, dentre outros precedentes de anulação de julgamentos por inexistência de motivação: 1ª 

Turma, Recurso Especial nº 244393, Relator José Delgado, j. 23/03/2000, DO 02/05/2000; 4ª  Turma, 

Recurso Especial nº 18731, Relator Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 25/02/1992, DO 30/03/1992; 4ª 

Turma, Recurso Especial nº 493625, Relator Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 26/06/2003, DO 

29/09/2003. (Disponíveis em: <www.stj.jus.br>. Acesso em 03/11/2009).  
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estereótipo ou simples formulário, sem correlação com as questões debatidas ou o 

contexto factual específico estabelecido pelas demandas das partes.
123

 

 O segundo gênero de defeitos relacionado com a completude, é detectado 

quando a motivação não enfrenta e resolve a totalidade das questões submetidas à 

cognição, quer de fato, quer de direito, ou quando não apresenta justificativa suficiente 

para as suas premissas, principalmente, como já referido, dos juízos valorativos 

empregados pelo juiz. 

 Sob este ponto de vista, se forem assentadas as premissas sem que exista a 

exposição bastante das opções cognitivas e valorativas dos enunciados contidos no 

discurso, como, por exemplo, ao reputar-se um fato provado, sem a indicação, porém, 

dos meios de convicção que permitiram essa afirmação, a motivação revela-se como 

insuficiente.  

 Sendo assim, a indispensabilidade do conhecimento e justificação da resolução 

de todos os pontos e questões, inclusive dos fundamentos de fato das partes e correlatas 

provas, os quais decorrem da estrutura dialética imposta pelo contraditório, pressupõe 

que o juiz expresse nas razões da fundamentação a integra dos elementos virtual ou 

potencialmente úteis à decisão.
124

 

 Relativamente à coerência, podem-se apresentar duas ordens de defeitos, 

tomando-se como referência os diferentes níveis ou graus de justificação.
125

  

 No plano da justificação interna, haverá invalidade quando a motivação 

alinhavar premissas contrastantes, tanto consideradas reciprocamente na resolução de 
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 O Supremo Tribunal Federal dispõe de interessante precedente e que dá a exata medida da motivação 

esteriotipada: “Não satisfaz a exigência constitucional de que sejam fundamentadas todas as decisões do 

Poder Judiciário (CF, art. 93, IX) a afirmação de que a alegação deduzida pela parte é "inviável 

juridicamente, uma vez que não retrata a verdade dos compêndios legais": não servem à motivação de 

uma decisão judicial afirmações que, a rigor, se prestariam a justificar qualquer outra.” (1ª Turma, 

Recurso Extraordinário nº 217.631-1/GO, Relator Sepúlveda Pertence, j. 09/09/1997, DO 24/10/1997. 

Disponível em: <www.stf.jus.br>. Acesso em 04/11/2009).  
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 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Op. cit., p. 176-178 e 188-193. 
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 Cf. Item 1.5. 
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cada uma das questões, como em atenção aos segmentos em que ela se desenvolve,  ou 

em correlação com o dispositivo. 

 Deste modo, no plano da justificação interna, poderá verificar-se o vício da 

incoerência, quando o discurso justificativo: i. contém afirmações incompatíveis na 

resolução de um mesmo ponto ou questão; ii. apresenta proposições inconciliáveis 

dentro do mesmo contexto justificativo, tendo em conta os diferentes segmentos de 

resoluções de questões mutuamente considerados; iii. expressa contradição entre as 

conclusões que menciona e o dispositivo.
126

 

 Assim, na primeira hipótese, por exemplo, ao resolver a questão referente à 

aplicação de uma norma, afirma-se a sua revogação, para em seguida reputá-la em 

vigor, ou em um tópico referente à valoração das provas, recusa-se a idoneidade de uma 

testemunha, mas concomitantemente é aceito o respectivo depoimento como meio hábil 

para a demonstração dos fatos.  

 A incoerência no que diz respeito ao contexto justificativo, isto é, do discurso 

considerado em atenção aos seus diferentes segmentos, pode ser exemplificada com a 

aceitação de determinada condição jurídica das partes no momento da valoração das 

provas, reconhecendo tratar-se de relação de consumo regida pela Lei nº 8.078/90 

(CDC), e, assim, admitir a inversão do ônus da prova (art. 6º, inc. VIII) etc., para na 

resolução das questões atinentes ao mérito valer-se exclusivamente de disposições do 

direito comum (Código Civil), ao invés do regramento da legislação especial.  

 Na terceira a hipótese, a incompatibilidade entre as razões justificativas e o 

dispositivo poderá ser parcial, como ocorre com a motivação que afasta a prescrição 

parcial, porém o  dispositivo exclui as parcelas de crédito correspondentes; ou total, que 

resulta em absoluta contrariedade lógica, assim, por exemplo, afirma-se a existência do 
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 TARUFFO, Michele. La motivación de la sentencia civil, p. 392-393. 
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direito do demandante ao pagamento de determinada quantia, com a recusa das 

exceções substanciais e da defesa do demandado, mas a decisão acaba por rejeitar o 

pedido. 

 No orbe da justificação externa, ou seja, da fundamentação das escolhas das 

premissas eleitas pelo juiz, embora prevaleçam juízos valorativos, e não apenas 

lógicos
127

, também podem apurar-se incoerências que a invalidem.
128

 

 Entretanto, cabe discernir, neste aspecto, que a ideia de incoerência da 

justificação externa, uma vez que esta envolve predominantemente juízos axiológicos, 

precisa ser compreendida em seus devidos termos: a dissonância das proposições ou 

escolhas deve incidir no próprio contexto do discurso, e não especificamente em virtude 

das escolhas ou, mais propriamente, dos valores adotados para fixar os critérios de 

eleição. 

 A distinção é indispensável, visto que se a opção eleita pelo juiz decorre de 

interpretação equívoca, ou de juízo axiológico não aceito pelo consenso geral (político, 

social ou econômico) e a cultura jurídica vigente, não haverá vício ou invalidade da 

motivação, sob o aspecto processual, mas questão diretamente relacionada com o mérito 

(error in iudicando).
 129

 

 Feita essa advertência, é possível exemplificar como incoerente a motivação, no 

plano da justificação externa, quando a pretexto de fundamentar a admissibilidade de 
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 Assim, conforme TARUFFO, Michele, a justificação externa ou de segundo grau não pode ser 

relacionada a uma estrutura de inferências, de modo que não se pode identificá-la como um discurso de 

nível exclusivamente lógico. De outro lado, ela não implica em um discurso meramente persuasivo ou 

retórico, pois não faltam possibilidades de estruturação, ao menos em parte, em sentido lógico ou quase-

lógico (La motivación de la sentencia civil, p. 254). 
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 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Op. cit., p.195.   
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 Segundo PISANI, Andrea Proto, os “errores in iudicando, ou vícios do juízo, determinam a injustiça 

da sentença. Esses inquinam diretamente, para empregar as expressões de Piero Calamandrei, a operação 

lógica destinada a determinar qual é a vontade concreta da lei no caso controverso. Podem consistir: a) 

em erros na individualização e/ou na interpretação da norma (do fato-espécie legal abstrato), sob o qual se 

subsume o direito feito a valer em juízo: erros relativos à questio iuris; b) em erros cometidos no 

acertamento ou juízo sobre os fatos controversos (ou de qualquer maneira a avaliar): erros relativos à 

questio facti.” (Tradução livre. Lezioni di Diritto Processuale Civile. Nápoles: Jovene, 1999, p. 485). 
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certa prova, o juiz utiliza-se de juízos valorativos evidentemente antagônicos: a prova 

consistente em violação da correspondência é ilícita, mas deve ser aceita para 

demonstrar fatos relevantes. 

 Quanto ao requisito da correção, isto é, da conformidade da motivação com os 

fatos ou complexo de fatos e questões articulados pelas partes, cumpre distinguir as 

hipóteses em que o conhecimento sobre a matéria deve ser efetuado de ofício 

(objeções), daquelas que dependem de iniciativa das partes (exceções). 

  Segundo critérios valorativos fixados em lei, em razão de opções de política 

legislativa (interesse público ou coletivo, certeza e segurança das relações jurídicas 

etc.)
130

, o juiz tem o poder-dever de conhecer, de ofício, determinados fatos e questões, 

sem a provocação das partes. 

 Assim, por exemplo, a decadência
131

, a prescrição 
132

, as nulidades absolutas dos 

negócios jurídicos 
133

, os fatos supervenientes à propositura da ação 
134

 etc..  

 Entretanto, se não houver o permissivo legal, a inferência é a de que prevalece a 

disponibilidade jurídica, de modo que a cognição oficiosa é vedada, caso a parte não 

argua o fato ou questão no momento oportuno. 
135

 

                                                 
130

 A adoção desses critérios dispõe de extrema relatividade, segundo opções políticas, ideológicas e 

sociais de cada época e sistema positivo, como observa CAPPELLETTI, Mauro (Iniciativas probatorias 

del juez y bases prejuridicas de la estructura del processo. In: _______ La oralidad y las pruebas en el 

processo civil. Tradução de Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires : EJEA, 1972, p.116-117). Exemplo 

concreto dessa assertiva é o regramento sobre o conhecimento pelo juiz, de ofício, da prescrição civil, 

cuja disciplina estabelecida pelo Código Civil de 2002 foi alterada, depois de apenas quatro anos, pela Lei 

Federal nº 11.280/06. 
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 Art. 210, do CC: “Deve o juiz, de ofício, conhecer da decadência, quando estabelecida por lei.” 
132

 Art. 219, § 5
o
, do CPC: “O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição.” 

133
 Art. 168, par. ún., do CC : “As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do 

negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que 

a requerimento das partes.” 
134

 Art. 462 do CPC: “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou 

extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a 

requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.” 
135

 Há casos, porém, em que a doutrina admite, sem previsão legal, o reconhecimento de fatos que, a 

rigor, exigem arguição da parte. O exemplo clássico é o pagamento, visto que este constituiria: a) “defesa 

direta de mérito”, e não exceção (BAPTISTA DA SILVA, Ovídio A.. Curso de Processo Civil. Vol. I. 

Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1996, p. 270); ou, b)  “exceptiones facti, passível de exame de 

ofício, quando provada” (DALL´AGNOL, Antônio. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. 2. 

São Paulo : Revista dos Tribunais, 2000, p. 126); ou, c) “objeção de direito substancial”, porquanto a 
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 O critério de legalidade estrita da cognição oficiosa dos fatos justifica-se, como 

já mencionado, pelas ideias de contraditório e dialeticidade que informam a motivação: 

se a parte dispõe de ciência prévia sobre quais questões e fatos devem ser conhecidos de 

ofício pelo juiz, pois os casos se encontram previstos em lei, poderá atuar eficazmente 

no sentido influir no resultado do julgamento, mediante a indicação de outros fatos 

constitutivos, modificativos, impeditivos e extintivos, a produção de provas etc.. 

  Deste modo, o requisito é orientado, consoante acima se expôs, pelo 

contraditório como princípio de participação: somente o binômio “fatos-questões” a 

respeito do qual as partem obtiveram prévia ciência - tanto em virtude de disposição 

legal que admite a cognição oficiosa, como em atenção às recíprocas demandas e 

defesas - , poderá ser levado em conta na motivação. 

 Por essas razões, mostra-se inválida a motivação, por exemplo, que em ação de 

reparação por danos advindos de acidente automobilístico, fundamenta a 

responsabilidade do demandado na circunstância deste trafegar sem os faróis acesos, 

quando a petição inicial arguiu a culpa com base em excesso de velocidade e nas 

condições do veículo. 

                                                                                                                                               
condenação ao pagamento de prestação já quitada importaria em inovar o direito, sendo injusta 

(CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. III. Rio de 

Janeiro : Forense, 1989, p. 302). Nenhuma dessas colocações, com a devida vênia, podem ser aceitas, 

porque:  a) não há dúvida de que o pagamento se cuida de defesa direta (fato extintivo), mas nada o 

distingue de outras modalidades de defesas diretas e que importam em fatos extintivos (perecimento do 

bem etc..); b) a distinção entre exceptiones facti e exceptiones iuris, como demonstrou claramente 

CAPPELLETTI, Mauro, não elimina o problema de se saber quando o fato opera efeitos ipso jure, 

mesmo porque a definição deste é consequência de uma determinada disciplina positiva, e não a premissa 

da qual se possa deduzi-lo (Iniciativas probatorias del juez y bases prejuridicas de la estructura del 

processo. Op. cit., p. 115-116); c) Diversas outras situações substanciais que exigem arguição da parte  

também podem importar em inovação do direito e injustiça (indenização civil em que não houve culpa, 

perda da posse pelo real possuidor etc.), e nem por isso se cogita de admitir a cognição oficiosa do juiz 

em qualquer uma delas. A rigor, todos esses entendimentos amparam-se em argumentos tópicos, segundo 

“considerações e valorações de caráter lato sensu cultural, político e ideológico”  (CAPELLETTI, Mauro. 

Op. loc.cit., p. 116). Por isso, embora a distinção entre “exceções” e “objeções“ (substanciais e 

processuais) se mostre como relevante e adequada em termos práticos, o único critério racional para 

admiti-la é que exista a previsão legal para aquelas que devem ser conhecidas de ofício. 
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 Verificando-se quaisquer dos defeitos ou vícios acima especificados, reputa-se 

que a motivação não se compatibiliza com a norma constitucional, sendo passível da 

sanção que será tratada a seguir.  

 

1.8  Defeitos da motivação e nulidade 

 

 As condutas dos sujeitos processuais que se traduzem em atos são, em geral, 

identificadas e regulamentadas pelas normas, em atenção a determinadas finalidades e, 

portanto, dizem-se típicas.
136

 

 Neste sentido, a lei, em determinadas hipóteses, preestabelece um único modelo 

ou tipo de ato processual, de sorte que, em princípio, somente considera lícito o 

comportamento ou situação se existir exata correspondência com a previsão 

normativa.Daí inferir-se que, se o comportamento não observar o modelo 

predeterminado, advirão sanções legais em virtude desse desvio, as quais dispõem de 

diferentes graus e ordens de consequências (inexistência, nulidade etc..).
 137

 

 Essa disciplina quanto aos modelos ou tipos de atos processuais pode ser 

entendida sob um ponto de vista exclusivamente técnico-jurídico, ou seja, de 

uniformidade e ordenação do procedimento, em suma, de um método de trabalho, mas 

comporta uma segunda compreensão de conteúdo valorativo. 

 Nesta segunda acepção, quando a norma estabelece um modelo ou tipo de ato 

deve-se ter presente não somente a adequação para atingir aquelas finalidades de caráter 
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 FAZZALARI, Elio. Instituzioni di Diritto Processuale. Pádua: CEDAN, 1996. p.348. Note-se, 

porém, que não é qualquer conduta ou atitude que se caracteriza como ato processual, mas aquela que tem 

eficácia constitutiva, modificativa ou extintiva da relação processual (LIEBMAN, Enrico Tullio. 

Manuale di Dirittto Processuale Civile : Principi. Milão : Giuffrè,1992, p. 212).  
137

 Em termos sintéticos e precisos: “A adequação do ato processual ao modelo prefixado na lei (o tipo) 

fá-lo perfeito. A falta de correspondência entre o tipo e o ato determina sua imperfeição. O ato se torna 

defeituoso ou viciado, como dito geralmente.“ (CALMON PASSOS, José Joaquim. Esboço de uma 

teoria das nulidades aplicada às nulidades processuais. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p.75, 78 e 89).  
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eminentemente prático, mas primordialmente como um meio para a consecução de 

garantias atinentes ao correto exercício da jurisdição. 

 Por outras palavras, o modelo legal do ato, que se traduz em determinada forma, 

atua não apenas como técnica de sistematização ou ordenação do procedimento, mas 

como importante instrumento para a realização de valores e direitos.
138

 

 Essa distinção já foi delineada anteriormente, quando mencionadas as funções da 

fundamentação, que podem revelar-se, num primeiro plano, como exigências de caráter 

prevalecentemente técnico (possibilitar a interposição de recursos e o conhecimento das 

questões decididas pelo órgão de reexame), mas, também, como instrumentos para 

assegurar princípios e valores previstos na ordem constitucional (princípio democrático, 

ampla defesa, imparcialidade do juiz etc.).  

 Quanto às decisões judiciais, a norma constitucional fixou um único modelo, 

vale dizer, o ato que se consubstancia em uma decisão deve ser fundamentado, sob 

expressa cominação de nulidade (art. 93, inc. IX, da CR).  

 Desse modo, se não forem atendidos quaisquer dos requisitos estudados
139

, que 

impliquem tanto em ausência como insuficiência da fundamentação, por omissão, 

incoerência etc., a decisão será considerada nula 

 A desconformidade do ato processual com relação à norma da Lei Fundamental  

importa em nulidade absoluta, e não relativa, porque contraria disposição de interesse 

público, caracterizada principalmente pelas funções extraprocessuais da motivação.
140

  

 Vale dizer, a motivação das decisões, além de constituir garantia às partes para a 

observância do devido processo legal, com todos os seus desdobramentos 

(contraditório, ampla defesa, imparcialidade do juiz etc.), caracteriza-se como um 
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 Neste ponto reside a antiga questão sobre a necessidade da observância das formas como garantia 

processual em contraste com o formalismo excessivo. Cf. OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. Do 

formalismo no processo civil. São Paulo: Saraiva,1997, p. 24-33, 61 e 72. 
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 Cf. item 1.6 supra. 
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 Cf. item 1.3 supra. 
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mecanismo de controle democrático difuso sobre a atuação do Poder Judiciário, e, 

portanto, de interesse que toca diretamente à coletividade.  

 Há quem mencione, com judiciosas razões, tratar-se de ato inexistente, uma vez 

que, por um lado, a decisão carece de elemento estrutural e, por outro, a ausência desse 

elemento impossibilita o exercício do controle externo da fundamentação. Em virtude 

disso, não procedem, por exemplo, as análises doutrinárias que a reputam nula, tendo 

como referência apenas o direito infraconstitucional e as funções intraprocessuais da 

motivação.
141

 

 No entanto, para o direito brasileiro, e até como solução de lege data, a partir do 

texto constitucional, prevalece a orientação de que se cuida de nulidade absoluta, e não 

de inexistência do ato. 
142
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p. 202-203; PERO, Maria Thereza Gonçalves. Op. cit., p. 127; NERY JUNIOR, Nelson, Op. cit., p. 219; 
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CAPÍTULO II 

REGRAS DE EXPERIÊNCIA 

 

2.1 Quatro noções preliminares 

 

 É recomendável que na pesquisa em direito evite-se repetir conceitos que são do 

conhecimento geral, tanto aqueles de cunho propriamente jurídicos, como advindos de 

outras áreas de conhecimento, porque é possível incidir no equívoco de fugir da 

realidade empírica, para refugiar-se em abstrações.
143

  

 Além disto, com incursões em outras áreas de conhecimento (filosofia, lógica 

etc.) corre-se o duplo risco de, por um lado, afastar-se do tema da pesquisa, e, por outro, 

manejar conceitos e elementos para os quais não se tem preparo científico suficiente.  

 Nada obstante isto, não se pode prescindir completamente de mencionar aquelas 

noções que, por se relacionarem diretamente com o tema analisado, precisam ser 

explicadas segundo a óptica que será adotada na pesquisa, ainda que de forma 

esquemática. 

 A compreensão da categoria jurídica das regras de experiência pressupõe a 

menção, mesmo que breve, sobre quatro noções ou conjuntos de noções que, a partir da 

teoria da prova, mostram-se correlatas e interdependentes: os métodos de raciocínio 

para a inferência probatória, a distinção entre provas diretas e indiretas, os conceitos 

jurídicos de verossimilhança e probabilidade, bem como a função da prova. 

 Os primeiros atêm-se imediatamente à lógica, ao passo que os demais já 

receberam amplo tratamento na doutrina processual; porém, de todo modo, devem ser 

                                                 
143

 OLIVEIRA, Luciano. Não Fale do Código de Hamurábi: a pesquisa sócio-jurídica na pós-graduação 

em Direito. Anuário dos Cursos de Pós-Graduação em Direito. Recife: UFPE, vol. 13, p. 299-330, 

2003. 
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mencionados, ainda que de forma esquemática, uma vez que, consoante se expôs, é 

necessário fixar-lhes as características elementares, de conformidade com as colocações 

da pesquisa.  

 

2.1.1 Inferência probatória: dedução, indução e abdução 

 

 A formulação de hipóteses, conjeturas ou juízos utiliza-se, como é corrente, de 

alguns modelos ou métodos, isto é, de instrumentos de crítica coerente das inferências.  

 Para a formação dos juízos de fato são utilizados os métodos comuns a outros 

ramos de conhecimento (dedutivo, indutivo etc..), embora, convém ressaltar, com uma 

especificidade: os resultados das inferências ou hipóteses podem resultar em conclusões 

(proposições, escolhas) ou, também, por analogia metodológica, na verificação de 

outros fatos, como se detecta, por exemplo, no método indutivo.  

 Não se cuida, portanto, apenas de estabelecer regras ou conclusões genéricas, 

como se passa na formulação de teorias científicas, senão de fixar o enunciado 

descritivo de que o fato “x” se verificou ou não, ou seja, que a afirmação de fato 

formulada por uma das partes guarda correspondência com a realidade externa ao 

processo.
144

 

 Em regra, a doutrina tradicional divide os métodos em dois tipos básicos: 

dedutivo e indutivo.  

 De forma bastante simples, o raciocínio dedutivo caracteriza-se por partir de 

uma proposição geral para outra particular. Assim, obtém-se uma proposição como 

consequência ou conclusão de uma ou mais proposições previamente admitidas como 

válidas ou verdadeiras.
145
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 BELTRÁN, Jordi Ferrer. Prueba y verdad en el derecho. Madri: Marcial Pons, 2005, p. 25-26. 
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 LIARD, Louis. Lógica. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1971, p. 41. 
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 Ou seja, parte-se de certa proposição (geral) a uma nova proposição, a qual 

depende, necessariamente, da primeira (consequência). 

 A dedução silogística é constituída por um trio de proposições, de modo tal que, 

postas as duas primeiras (premissas maior e menor), necessariamente resultará a terceira 

(conclusão). Assim, por exemplo, se todo A é C, e todo B é A, então todo B é C. 

 Na dedução silogística, embora a investigação obtenha um esclarecimento ou 

particularize um ponto, não há necessariamente acréscimo do conhecimento, o qual 

permanece substancialmente o mesmo. 

 O método de indução é compreendido como um procedimento que parte do 

particular para o geral, dos fatos para a formulação da conclusão. Ou seja, é 

desenvolvido por meio do conhecimento ou observação de fatos particulares, visando a 

atingir uma conclusão geral, por intermédio da qual é lícito explicar o que há de comum 

nos fatos conhecidos e observados e em outros iguais. 
146

 

 De outro lado, utiliza-se, também, a analogia, que consiste, a rigor, num 

procedimento indutivo: passa-se, por inferência, de um particular a outro particular, do 

semelhante ao semelhante. Tradicionalmente é conceituada como uma semelhança de 

relações.
147

    

 Deste modo, se a hipótese conhecida guarda semelhança, em circunstâncias ou 

pontos essenciais, com aquela nova hipótese encontrada, subordina-se a segunda à 

conclusão já estabelecida para a primeira.  

 Por exemplo: A é semelhante a B; portanto, é provável que o fato m, verificado 

em A, também se mostre verdadeiro quanto a B.
148
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 COPI, Iriving M.. Introdução à lógica. São Paulo: Mestre Jou, 1981, p. 333-335. 
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 MILL, John Stuart. Sistema de lógica dedutiva e indutiva. São Paulo: Nova Cultural, 1974, p. 117. 
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 SANTOS, Carlos Maximiliano Pereira dos. Hermenêutica e aplicação do Direito. Rio de Janeiro: 

Forense, 1984, p. 206. 
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 Além dos procedimentos dedutivo e indutivo, e da analogia, menciona-se, 

também, o método consistente na abdução (retrodução ou inferência hipotética), no qual 

a premissa maior é evidente, contudo a menor é apenas provável ou mais facilmente 

aceitável. 
149

   

 Estrutura-se no raciocínio que parte dos efeitos para atingir as causas, isto é, a 

partir daquilo que já é conhecido infere-se uma hipótese ou fato ainda desconhecido.
150

 

 Assim, enquanto a dedução prova que algo deve ser, a abdução sugere que 

alguma coisa pode ser.  Por outro aspecto, a diferença entre abdução e indução é que por 

meio desta infere-se a existência de regularidades a partir da observação de fatos 

semelhantes, ao passo que naquela formula-se uma hipótese diferente dos fatos 

observados e, frequentemente, distinto do que seria possível observar diretamente. 
151

 

 Assim, por exemplo: todos os feijões sobre a mesa são brancos. Todos os feijões 

deste saco são brancos. Portanto, é provável que os feijões sobre a mesa provenham 

deste saco.
152

 

 Em síntese, a abdução configura-se como uma inferência do provável, ou seja, a 

formulação de uma hipótese a partir de um fato conhecido.  

 Todos esses métodos estão sujeitos a críticas por inadequação
153

,  

particularmente quando aplicados à inferência probatória; porém, não é o caso de 

efetuar um inventário dessas objeções metodológicas no plano geral da pesquisa 

científica, tanto porque isso demandaria uma análise incompatível com a extensão deste 

trabalho, como porque se afastaria demasiadamente do objeto proposto. 
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 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p.1.   
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 PEIRCE, Charles S. Semiótica. São Paulo: Perspectiva, 1999, p. 6, 34 e 220-221.  
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 Idem, ibidem.  
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 O exemplo é, também, de PIERCE, Charles, sendo mencionado por BACHA, Maria Lourdes. A 

indução de Aristóteles a Peirce. São Paulo: Legnar, 2002, p. 245 e segs..  
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 Sobre o tema: a) quanto ao método dedutivo: MILL, John Stuart, Op. cit., p. 223-226; b) quanto ao 

método indutivo: POPPER, Karl R.. A lógica da investigação científica. Tradução: Leonidas Hegenberg 

e Octanny Silveira da Mota. São Paulo: Cultrix, 2001, p. 27 e segs.; c) quanto à analogia: COPI, Iriving 
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 No entanto, em imediata correlação com o tema pesquisado, mostra-se 

conveniente descrever, em seus principais aspectos e de forma simplificada, as críticas a 

esses métodos, quando utilizados para a inferência probatória desenvolvida no processo 

judicial. 

 Opõe-se, em primeiro lugar, que o método indutivo não possibilita conclusões 

demonstráveis, e por isso não é válido, uma vez que da observação de um fato 

específico não é possível atingir, de maneira logicamente necessária, a demonstração de 

outro fato não observado. A mesma crítica pode ser oposta à analogia, pela qual não é 

possível a demonstração de sua validade, mas apenas um juízo de probabilidade. 
154

 

 Além disto, o método indutivo também se mostra inconsistente, porquanto na 

inferência probatória não se busca uma regra, mas conhecer um fato que se já se 

pressupõe verificado anteriormente por meio da indução.
155

 

 O método dedutivo também não se prestaria, em geral, à inferência probatória, 

porque, por um lado, muito dificilmente conta-se com axiomas ou proposições 

irrefutáveis para formar a premissa maior, e, por outro, estas usualmente tomam como 

referência regras que são suscetíveis de refutação por outras observações advindas da 

experiência.
156

 

 Além disto, se a premissa maior do raciocínio dedutivo funda-se, por sua vez, 

em inferência advinda da indução, é lícito opor-lhe as mesmas críticas que são dirigidas 

ao modelo indutivo, no qual se baseia em uma primeira etapa da construção da 

inferência. 
157
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 Quanto ao método abdutivo podem-se ser opostas igualmente as objeções 

suscitadas quanto ao procedimento indutivo, ou seja, por meio dessa modalidade de 

inferência não é possível demonstrar a validade da conclusão, uma vez que se verifica 

tão somente um juízo de probabilidade, cujos elementos advindos da experiência são 

escassos ou insuficientes.  

 De outra parte, mostra-se equívoco assimilar exclusiva e integralmente a 

inferência probatória ao método abdutivo, uma vez que as conclusões do juiz não 

dispõem de caráter hipotético, ou seja, pressupõem a verdade dos fatos que foi 

estabelecida com base nas provas.
158

 

 Conquanto o juiz empregue inferências hipotéticas, principalmente nas fases 

preliminares de seleção e produção dos elementos de convicção, isto não significa que 

ele apenas se utilize do método abdutivo para atingir as conclusões ou escolhas sobre 

quais afirmações de fato são verdadeiras.  

 Dito de outra maneira, enquanto nas fases iniciais de cognição as relações e 

conexões fáticas apresentam-se como inferências possíveis, na etapa final as inferências 

são estabelecidas com fundamento nos elementos de prova disponíveis e já valorados.
159

 

 Embora incorrendo em conciliação metodológica, - a qual deve ser evitada, pois 

o pluralismo nesta área em muitos casos pode resultar em incoerência - , até certo ponto 

é possível afirmar que a inferência probatória, a rigor, não prescinde totalmente de 

nenhum dos procedimentos ou métodos anteriormente indicados. 

 A cognição dialética, isto é, informada pelo contraditório, desenvolve-se em 

diversas e sucessivas etapas ou fluxos de confirmações e negações de hipóteses, de 

forma que diferentes elementos cognitivos entram em jogo sucessivamente, ora 
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 TARUFFO, Michele. Elementi per un´analisi del giudizio di fatto. In: _______ Sui confini: scritti 
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coadjuvando-se, ora repelindo-se, conformando um complexo de análises, escolhas e de 

inferências com a finalidade de formar um juízo sobre a veracidade ou falsidade das 

afirmações de fato das partes e relativos a cada um dos pontos controvertidos. 
160

 

 Desta maneira, se é certo, por um lado, que a inferência probatória não se 

desenvolve, evidentemente, apenas por meio de deduções silogísticas 
161

, não é menos 

correto, por outro lado, afirmar que em grande parte dos casos a complexidade das 

operações cognitivas executadas para a formação do juízo de fato exige a formulação de 

sucessivas inferências abdutivas, indutivas e dedutivas nas diferentes fases da cognição, 

as quais podem se efetivar isoladamente ou em combinação, para obter a solução dos 

vários pontos ou questões de fato. 
162

 

 Portanto, a adoção de um único modelo, ou seja, por exemplo, apenas o abdutivo 

ou o indutivo, além de não se mostrar compatível com a complexidade dos 

procedimentos cognitivos e de análise crítica que resultam da inferência probatória, 

incide no extremo oposto àquele que pretendia obter o acertamento dos fatos, mediante 

a estrita aplicação de axiomas. 

 Além disto, mostra-se muito difícil supor que a concordância das partes quanto 

ao resultado da cognição obtida com um meio de prova acarrete inferências indutivas ou 

abdutivas sobre a questão principal, como ocorre, por exemplo, com situação não 
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162
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incomum na prática, ou seja, quando as partes anuem com o conteúdo e o resultado de 

perícia que estabelece o valor de determinado bem ou prestação (revisional de aluguéis, 

preço na desapropriação etc.).  

 No exemplo, para a formulação da inferência final, desenvolve-se uma 

conclusão do tipo dedutiva-silogística, sendo até mesmo dispensáveis outras valorações 

e inferências antecedentes, por razões de praticidade e economia. 

 

2.1.2 Provas direta e indireta 

 

 Conforme classificação tradicional 
163

, a prova 
164

 pode ser distinguida em direta 

ou indireta, tendo-se como referência o seu objeto, ou seja, os fatos. 
165
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 BAPTISTA, Francisco de Paula. Compêndio de teoria e prática do processo civil comparado com 

o comercial. Recife: Livraria Acadêmica, 1872, p. 217; GENNARI, Leonardo. Teoria delle prove nel 

processo civile austriaco. Pavia: Fratelli Fusi, 1852. p. 15-16; PESCATORE, Matteo. La logica del 
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tema: SANTOS, Moacyr Amaral. Prova judiciária no cível e comercial. Vol. I. São Paulo: Max 

Limonad, 1970, p. 11-12 e 339; PISANI, Andrea Proto. Lezioni di Diritto Processuale Civile. Nápoles: 

Jovene, 1999, p. 430. 
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 Deste modo, em regra, o objeto da prova é o fato ou complexo de fatos 

relevantes, pertinentes e controvertidos, que dispõem de eficácia constitutiva, 

modificativa, impeditiva ou extintiva. 166 

 No entanto, os fatos probandos podem ser diferenciados em principais e 

secundários: os principais relacionam-se imediatamente às situações jurídicas 

substanciais que fundamentam as demandas das partes; os secundários, por sua vez, 

desde que demonstrados, servem como instrumentos para conhecer os fatos 

principais.
167

  

 Os fatos secundários, diferentemente dos fatos principais, não são qualificados 

ou previstos como supostos-fáticos das situações jurídicas sob discussão, mas são 

deduzidos no processo porque servem, de maneira indireta, para demonstrá-las, ou seja, 

são logicamente relevantes. 
168

 

 Portanto, se a prova concerne diretamente à demonstração do fato principal, diz-

se que constitui prova direta; porém, se incide sobre outro fato que, em conexão com o 

fato principal, possibilita assentar a existência ou inexistência deste, diz-se prova 

indireta. 

 Assim, na primeira hipótese, por exemplo, se duas pessoas contratam uma 

compra e venda e reduzem-na a um instrumento escrito, o documento consistirá em 

prova direta sobre o fato constitutivo da relação obrigacional. 

 Por outro lado, na segunda hipótese, a troca de correspondências eletrônicas, 

com menções sobre o interesse em vender o bem, valor do preço etc., somada à 

                                                                                                                                               
(Neste sentido: CAMBI, Eduardo. A prova civil: admissibilidade e relevância. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2006, p.297-298). Acrescente-se que a terceira orientação, caso levada às últimas 

consequências, poderia importar em um retorno ao modelo probatório do processo liberal, com a 

coarctação dos poderes instrutórios do juiz.   
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 Porém, em casos restritos, o objeto da prova será a própria norma no que diz respeito ao teor e à 

vigência, conforme a previsão do art. 337 do CPC: “A parte, que alegar direito municipal, estadual, 

estrangeiro ou consuetudinário, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o juiz.” 
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FERRI, Corrado e TARUFFO, Michele. Lezioni sul processo civile. Bolonha: Mulino, 1995, p. 509. 
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 COMOGLIO, Luigi Paolo, FERRI, Corrado e TARUFFO, Michele. Op. cit., p. 510.  
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demonstração de depósito, pelo comprador, de valor equivalente ao mencionado, em 

conta bancária do vendedor, constituem provas indiretas da existência do contrato de 

compra e venda.  

 

2.1.3 Verossimilhança e probabilidade 

 

 Dois conceitos recorrentes da teoria jurídica da prova, mas nem sempre 

corretamente discernidos 
169

, são aqueles referentes aos juízos de verossimilhança e de 

probabilidade sobre fatos.  

  O primeiro ponto a ressaltar é que, para disporem de utilidade para o direito 

processual, é preciso estabelecer que ambos correspondem a situações distintas, ou seja, 

quando se menciona que é mais provável que um fato tenha ocorrido ao invés de outro, 

não há pertinência com a verossimilhança, mas, sim, à prova do fato, vale dizer, que 

existem elementos que confirmam a hipótese da verificação de um deles. 
170

 

 Desta forma, a probabilidade refere-se a uma inferência fundada em dados 

cognitivos (rectius, provas), enquanto que a verossimilhança prescinde de quaisquer 

desses elementos para se configurar. 
171

 

 A segunda colocação para delimitar esses conceitos é que a probabilidade não 

pode ser entendida como um nível inferior de cognição, ou seja, como sinônimo de 

“possível”, “não seguro”, “incerto”, “opinável”  etc.. 
172

 

                                                 
169

 TARUFFO, Michele. La prova dei fatti giuridici, p. 159. Claro exemplo de indistinção conceitual 

encontra-se em escrito de FARIA, Rita Lynce de: “Na base de presunções encontra-se uma situação de 

probabilidade e verossimilhança que deixa antever a sucessão de certos eventos. Ou seja, partiu-se do 

princípio de que, verificada a situação que constitui base da presunção, é muito provável que se tenha 

também verificado, na sua sequência, o fato presumido.” (A inversão do ônus da prova no direito civil 

português. Lisboa: Lex, 2001, p.34).   
170

 TARUFO, Michele. Op. cit., p. 477-478.  
171

 Idem, ibidem, p. 477-478.  
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 TARUFFO, Michele. Verità e probabilità nella prova dei fatti. In: DIDIER JUNIOR, Fredie et.al. 

(Org.). Teoria do processo: panorama doutrinário mundial. Salvador: JusPodium, 2008, p. 677.  
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 A partir desse sentido ambíguo, o conceito de probabilidade não se revela idôneo 

para fixar em quais hipóteses a prova mostra-se adequada ou eficaz para demonstrar que 

os fatos se verificaram, dando margens à incerteza e ao arbítrio. 
173

 

 Nesta ordem de ideias, para o âmbito do processo, interessa ter presente que a 

probabilidade caracteriza-se como confirmação lógica, ou seja, como a situação 

cognitiva que corresponde ao grau de convalidação ou de probabilidade lógica que as 

provas conferem aos fatos controvertidos, para considerá-los verdadeiros ou não. 
174

 

 Por outras palavras, o fato considera-se verdadeiro quando alcança um grau 

adequado de fundamentação nos elementos de provas disponíveis.  

 Note-se que essa confirmação lógica não tem por fundamento a probabilidade 

estatística ou numérica, a qual tem provocado fundadas críticas da doutrina jurídica, 

principalmente no âmbito do processo penal. 
175

 
176

 

 A probabilidade lógica conforma-se ao grau de fundamentação que uma 

inferência obtém a partir dos elementos de prova disponíveis, tendo-se em conta não a 

repetição dos eventos fáticos – como se passa com a probabilidade quantitativa -, mas a 

confirmação que os meios de prova oferecem, mediante comparações logicamente 

articuladas, por intermédio das quais se mostre possível certificar a capacidade de 

resistência da proposição obtida à interposição de outros fatores que possibilitassem 

conclusões diversas.
177
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 TARUFFO, Michele. La prova dei fatti giuridici, p. 167.  
174

 TARUFFO, Michele. Verità e probabilità nella prova dei fatti. Op. loc.cit..  
175

 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1997, p. 47-51; BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo 

penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 41-44.  
176

 No entanto, isto não quer dizer que a probabilidade estatística seja completamente descartada no 

âmbito da prova jurídica, mas que a inferência probatória não deve se estruturar exclusivamente sobre 

suas bases (TARUFFO, Michele. La prova dei fatti giuridici, p. 196-197). Os dados estatísticos 

referentes à confirmação da paternidade por meio de exame de DNA são o exemplo clássico do uso 

adequado da estatística matemática no campo da prova jurídica.  
177

 Trata-se de método advindo da denominada “estatística baconiana” (TARUFFO, Michele. La prova 

dei fatti giuridici, p. 201-204; EGGLESTON, Richard. Prova, conclusione probatoria e probabilità. 

Tradução de Donata Romizi. Milão: Giuffrè, 2004, p. 48-49).  
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 Desta forma, o grau de convalidação das diferentes hipóteses em contradição 

podem se comparados, de maneira que admitem uma ordenação sequencialmente lógica, 

embora não seja possível quantificar em números a probabilidade de cada qual.
178

 

 Assim, por exemplo, no confronto de depoimentos de testemunhas, devem ser 

tomados em consideração e correlacionados os dados referentes à reputação de cada 

uma delas, à presença ou não no local do fato, as relações sociais ou familiares mantidas 

com cada uma das partes, a coerência das narrativas, a conformação com outros 

elementos de prova (perícias, documentos) etc.. 

 De outra parte, a verossimilhança, desde que não confundida com a 

probabilidade, apresenta uma significação distinta, que se relaciona a um critério de 

normalidade, daquilo que ordinariamente acontece, isto é, como um id quod plerunque 

accidit. 
179

 

 Consoante essa acepção, o verossímil associa-se às proposições ou narrativas 

sobre os fatos, mas não às provas a respeito destes.  A partir dessa premissa exclui-se 

todo e qualquer nexo da verossimilhança com a sua fundamentação em provas, de modo 

que se visa somente a estabelecer se o enunciado, conforme proposto, guarda ou não 

correspondência com o que ordinariamente costuma ocorrer. 
180

 

 Assim, a narrativa que parece verossímil pode ser falsa, ao passo que outra que 

se mostra inverossímil pode ser verdadeira.
181
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 BELTRÁN, Jordi Ferrer. La valoración racional de la prueba. Madri: Marcial Pons, 2007, p. 122.  
179

 TARUFFO, Michele. La prova dei fatti giuridici, p. 477. Em certa medida, o conceito assim 

proposto resgata a ideia aristotélica de verossímil (eikós), ou seja, este “é o que geralmente acontece, mas 

não absolutamente, como alguns definem; antes versa sobre coisas que podem ser de outra maneira, e 

relaciona-se no que concerne ao provável como o universal se relaciona com o particular.” 

(ARISTÓTELES. Retórica. Tradução: Manuel Alexandre Júnior, Paulo Farmhouse Alberto e Abel do 

Nascimento Pena. Lisboa: Universidade de Lisboa, 2006, p. 100). Obtêm-se argumentos ou proposições 

sobre o que geralmente acontece, mas não de forma absoluta, de modo que uma narrativa pode ser 

verossímil, sem ter a mínima possibilidade de ser provável (ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de 

Filosofia. Tradução de Alfredo Bosi. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p.1000). 
180

 TARUFFO, Michele. Op. loc. cit..  
181

 Idem, ibidem.  
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 Daí concluir-se, em resumo, que a probabilidade de um fato atém-se à existência 

de elementos que convalidem logicamente a inferência, enquanto que a verossimilhança 

constitui um juízo do que normalmente acontece, mas que prescinde de provas.   

 

2.1.4 Funções da prova e verdade 

   

 Cabem, também, com finalidade introdutória, algumas ponderações sobre a 

função da prova no âmbito do processo, ou seja, o que se deve pretender com o 

resultado dos elementos de convicção apresentados pelos litigantes. 

 Quanto a esse aspecto é lícito assentar que a função da prova no âmbito 

processual baseia-se em uma premissa de cunho ideológico ou valorativo.  

 Assim, se o processo jurisdicional é tomado apenas como meio de pacificar ou 

de acomodar os conflitos sociais, quer dizer, de resolver conflitos privados, tende-se a 

desconsiderar que o conhecimento verdadeiro dos fatos constitua-se como um valor, de 

modo que, em consequência, este não é incluído como uma das principais finalidades do 

processo. 
182

 

 Diversamente, a adoção da “ideologia legal-racional” 
183

  das decisões pressupõe 

que estas se amparem em um conhecimento verdadeiro sobre os fatos, ou seja, a decisão 

                                                 
182

 DAMASKA, Mirjan R. fixa uma distinção entre o “estado reativo”, ou seja, aquele que se preocupa 

apenas em fornecer uma estrutura para que os cidadãos persigam as finalidades que elegeram, em 

contraposição ao “estado ativo”, o qual procura estabelecer ativamente um programa de melhoria material 

e ética dos cidadãos (Il volti della giustizia e del potere.  Bolonha: Mulino, 1991, p. 136 e segs.).  Esses 

conceitos podem ser traduzidos como o de “estado liberal”, em contraste com o “estado dirigente” ou 

“social”.  Desta forma, para o processo que adota o modelo de “resolução de conflitos”, a partir da 

ideologia do “estado reativo” ou liberal, é indiferente como tenham se passado as coisas, ou seja, “como 

elas realmente eram”, uma vez que, acordes as partes sobre os parâmetros que fixam os fatos da causa, 

lhes é conferido exclusivamente o ônus da prova dos fatos deduzidos de acordo com esses parâmetros 

(DAMASKA, Mirjan R.. Op. cit., p. 213). Evidentemente, não é este o modelo propugnado para o 

processo civil brasileiro, que exige uma postura ativa do juiz na seleção e produção das provas (art. 130 

do CPC; art. 5º da Lei nº 9.099/95). 
183

 Cf. Cap. I, item 1.4, e nota 63. 
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não poderá ser considerada justa e válida, se está fundamentada em uma reconstrução 

errada ou em elementos de prova e inferências não confiáveis.
184

 

 Esses diferentes posicionamentos condicionam o modo pelo qual se estrutura o 

enfoque da função das provas, isto é, o primeiro não as compreende como um aspecto 

do desenvolvimento da dialética processual entre as partes, porque predomina a ideia de 

reputá-las como um instrumento para se submeter ou superar o litigante adverso; 

contudo, na segunda orientação, diferentemente, sobreleva a noção de considerar as 

provas como um instrumento de conhecimento racional do contexto fático, para assim 

dispor de condições que assegurem uma decisão correta e justa.
185

  

 Sob esta última perspectiva, a noção de que as provas visam a estabelecer a 

verdade a respeito dos fatos - embora com condicionamentos inerentes ao fator tempo 

(preclusões), visto que o processo deve ser concluído o mais rápido possível-, não deve 

ser descartada, constituindo-se, ao contrário, um valor a ser perseguido.
186

 

 Essa premissa encontra fundamentação também no âmbito constitucional, 

porquanto a verdade constitua um valor de caráter político, atrelado ao princípio da 

democracia
187

, ou seja, o seu núcleo consiste na percepção de que o poder democrático, 

para ser considerado como tal, deve amparar-se em um “pacto de verdade” com os 

cidadãos, diferentemente do que se verifica, por exemplo, em regimes políticos 

autoritários.
188

 

                                                 
184

 TARUFFO, Michele. Modelli di prova e di procedimento probatorio. In: Pubblicazioni della 

Università di Pavia. Studi in Onore di Vittorio Denti. Vol.II. Pádua: CEDAM, 1994, p.407-408. 
185

 Idem. Op. loc.cit..  
186

 TARUFFO, Michele. Verità e probabilità nella prova dei fatti. Op. cit.. p. 673. Cf. do mesmo autor: 

Funzione della prova: la funzione dimonstrativa. Op. cit., p. 560.  
187

 Ou seja, “a defesa da verdade factual – em contraposição à mentira, a qual, justamente por ser algo 

entre o verdadeiro e o falso, tem força persuasiva - se transforma num dos elementos característicos da 

definição de democracia.” (FARIA, José Eduardo. Dissenso e obediência: a questão da legitimidade no 

direito contemporâneo. In: _______ Sociologia jurídica: crise do direito e práxis política. Rio de Janeiro: 

Forense, 1984, p. 58). 
188

 TARUFFO, Michele. Verità e probabilità nella prova dei fatti. Op. cit.. p. 673.   
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 Nesta ordem de ideias, mostram-se artificiais os conceitos que pretendem 

estabelecer uma “verdade real” em contraposição a uma “verdade formal” ou 

“processual” 
189

, porque, em qualquer hipótese, se deve buscar tanto que possível a 

maior aproximação possível com a realidade histórica e empírica dos fatos que devem 

ser objeto de conhecimento.
190

  

 Da mesma forma, e por razões análogas, não devem ser admitidas orientações 

que conferem à prova jurídica funções exclusivamente persuasivas, isto é, aquelas que 

atribuem apenas caráter persuasivo ou retórico aos elementos probatórios
191

, em 

detrimento da reconstrução dos fatos mediante critérios objetivos e interpessoais.
192

  

 A constatação de que a inferência probatória não se desenvolve apenas a partir 

de simples deduções silogísticas, porque, em verdade, é integrada por complexos 

procedimentos de análise e valoração dos elementos de cognição
193

, não elimina ou 

exclui critérios racionais de controle da credibilidade e confiabilidade desses elementos, 

sob pena de se autorizar que a convicção ampare-se, exclusivamente, em 

posicionamentos subjetivos, preconceitos ou idiossincrasias do juiz. 
194
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 Como propugna, por exemplo, CARNELUTTI, Francesco. La prueba civil. Tradução de Niceto 

Alcalá-Zamora y Castillo. Buenos Aires: Depalma, 1982, p. 20-21.  
190

 TARUFFO, Michele. Op. cit., p. 671. Note-se, conforme adverte TARUFFO, Michele, que, 

evidentemente, salvo em religiões fundamentalistas ou em algumas metafísicas, não se pode cogitar de 

certezas absolutas. Por outro lado, a verdade não é o único valor a que o processo visa, pois outras ordens 

de valores podem ser privilegiadas, como, por exemplo, quando há proibições às provas ilícitas, 

preclusões etc.. Entretanto, mesmo nestas hipóteses, tanto em sentido epistemológico, como político ou 

jurídico, não há sentido em fixar “tipos” de verdade. As limitações à prova (ou à valoração) importam em 

um déficit de verdade, ou em hipóteses mais graves até pode-se prescindir da verdade, de forma que a 

questão inscreve-se, mais precisamente, nos limites em que a disciplina do processo admite que a verdade 

seja estabelecida, e não em uma “verdade processual”, em contraposição à “verdade real” ou empírica. 

(La simplice verità: il giudice e la construzione dei fatti. Bari: Laterza, 2009, p. 77-79 e 82-85).  
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 Como defende, por exemplo, LOMBARDO, Luigi. Op. cit., p. 103 e segs.. 
192

 TARUFFO, Michele. La prova dei fatti giuridici, p. 27-30. 
193

 Cf. item 2.1.1 supra. 
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 TARUFFO, Michele. Funzione della prova: la funzione dimonstrativa. Op. cit., p. 555-556. 
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2.2 Antecedentes  

 

Quando se pretende a demarcação conceitual de qualquer categoria jurídica, 

mostra-se recomendável, mesmo que de forma esquemática, a análise de seus prováveis 

antecedentes ou de instrumentos símiles advindos de outras áreas de conhecimento. 

Ainda que se corra o risco de incidir em equívoco – como é natural em 

indagações que procuram transpor para a atualidade categorias construídas, 

desenvolvidas  e aplicadas em outras épocas, com condições sociais, culturais, políticas 

e  econômicas totalmente distintas - , elimina-se, contudo, a possibilidade embaraçosa 

da exposição de ideias antigas como se fossem considerações inovadoras ou conquistas 

exclusivas da teoria jurídica. 

Entretanto, deve-se tomar a cautela, também, de evitar o estudo histórico como 

argumento exclusivamente retórico, para uma confirmação da análise presente e 

legitimação das soluções propostas, no sentido, por exemplo, de que o sistema legal-

racional sempre adotou determinada postura que deve continuar a prevalecer.  

Nesta linha, é forçoso advertir que, no tangente ao tema da pesquisa quando 

muito será possível tão somente estabelecer algumas poucas aproximações quanto aos 

antecedentes, à míngua de sistematização autônoma da categoria, para o direito 

processual, antes do final do século XIX. 
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2.2.1 As presunções no direito romano 

 

 Segundo classificação convencionalmente aceita, o processo civil romano é 

delimitado em três períodos, isto é, o das ações da lei (legis actiones), o formulário (per 

formulas) e o da cognição extraordinária (extraordinaria cognitio). 
195

 

 Essa divisão por períodos são aproximações, com forma esquemática, é claro, 

pois é sabido que o processo romano foi praticado por vários séculos, com diferentes 

nuances, às vezes com sistemas particulares em uma mesma época. 
196

 

 De todo modo, desde o direito romano clássico, por influência da retórica grega, 

diferenciavam-se as “provas naturais” ou “inartificiais”, resultantes da realidade 

(testemunhos, documentos, confissão etc.) das “provas artificiais”, que decorriam de 

argumentações demonstrativas (argumenta).
197

 

 Nas “provas artificiais”, que guardam nítida correspondência com as provas 

indiretas, a inferência sobre o fato principal, por conseguinte, resultava de critérios 

fixados pelo juiz. 
198

 

 Considerava-se, então, principalmente para as “provas artificiais”, que dispunha 

de maior importância o raciocínio, as inferências que este poderia acarretar, e não 

necessariamente as circunstâncias empíricas, de maneira que prova era reputada, 

consoante a visão retórica, como “argumentação”. 
199
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 BONFANTE, Pietro. Diritto Romano. Florença: Fratelli Cammelli, 1900, p. 486 e segs.; COSTA, 

Emilio. Profilo storico dello processo civile romano. Roma: Athenaeum, 1918, p. 1; ARANGIO-RUIZ, 
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 CRUZ E TUCCI, José Rogério e AZEVEDO, Luiz Carlos. Lições de história do processo civil 

romano. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, p. 40 e segs..  
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 GUGINO, Giuseppe. Trattato storico dello processo civile romano. Palermo: Luigi Pedone Lauriel, 

1879, p. 240; RAMPONI, Lamberto. La teoria generale delle presunzioni nel diritto italiano. Turim: 

Fratelli Bocca, 1890, p. 70-71 e 75-76; BERISTÁIN, Helena. Diccionario de Retórica y Poética. Cidade 

do México: Editorial Porrúa, 1995.  
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 BARINETTI, Pietro. Diritto Romano. Milão: Francesco Vallardi, 1865, p. 244. 
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 LOMBARDO, Luigi. Op. cit., p. 8.   
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 Portanto, as presunções ou “provas artificiais” caracterizavam-se como provas 

extraídas da argumentação, de modo que resultavam do que a opinio comuns entendia 

como verossímil.
200

 Correspondia a um silogismo retórico, ou seja, a uma forma de 

persuadir mediante argumentos verossímeis.
201

 

 A partir do período da cognição extraordinária e, depois, principalmente com o 

direito justianianeu, as presunções passaram a receber disciplina legal em várias 

hipóteses (presumptiones legis), com a redução dos poderes do juiz neste campo, 

embora continuassem a ser admitidas as presunções por critérios de inferência 

estabelecidos pelo juiz (presumptiones hominis), quando não contrariassem algumas das 

espécies disciplinadas em lei (presumptiones iuris et iure). 
202

 

 Consolida-se, deste modo, uma sistemática em que, à míngua de provas diretas, 

o juiz, para inferir o fato principal, conforme o caso: i. poderia estar adstrito 

necessariamente àquelas hipóteses previstas em lei (presumptiones iuris et iure); ii. em 

outras hipóteses se encontraria vinculado à presunção da lei,  desde que esta não fosse 

objeto de prova em contrário (presumptiones iuris tantum); iii. se não houvesse  

nenhuma previsão legal, era-lhe permitido fixar o critério de inferência (presumptiones 

hominis).  

 O critério de inferência, conforme disposição genérica contida no direito 

justinianeu, seria a normalidade, ou seja, aquilo que ordinariamente acontece : "Em 

questões obscuras costuma-se seguir pelo que for mais verossímil, ou então ao que 

costuma acontecer  ordinariamente“. 
203
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 BARINETTI, Pietro. Op. loc. cit.. 
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 RANGEL, Rui Manuel de Freitas. O ônus da prova no processo civil. Coimbra: Almedina, 2002, p. 

220. 
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 COSTA, Emilio. Op. cit., p. 170; RAMPONI, Lamberto. Op. loc. cit.. 
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 1.114, D. De regr. jur. L, XVII. Tradução livre. No original: In obscuris inspici solet quod 

verossimilius est, aut quod plerumque fiere solet (RAMPANI, Lamberto, Op. cit., p. 73). 
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2.2.2 Gênese aproximativa: as maximae propositiones 

 

 O antecedente de métodos para formar enunciados ou proposições gerais e que 

dispõe de certa similaridade com as regras de experiência, parece remontar ao filósofo 

medieval Pedro Abelardo na elaboração do conceito das maximae propositiones.
204

 

 Pedro Abelardo, filósofo e teólogo francês (1079 a 1141), cujos estudos de 

lógica influenciaram profundamente a Idade Média 
205

, desenvolveu o conceito de 

maximae propositiones 
206

, as quais constituiriam “regras de simples consequências”, ou 

seja, proposições nas quais “do que quer que seja predicada a espécie, o gênero também 

o será (Dialética 263.7–18)”, como, por exemplo, „se é um homem, é um animal‟, „se é 

uma rosa, é uma flor‟, „se é vermelhidão, é uma cor‟.
207

 

 As maximae propositiones caracterizam-se, consoante essa conceituação, como 

proposições universais e com sentido puramente formal
208

, e por isso de caráter anti-

retórico e silogístico 
209

, que contêm o sentido de muitas consequências e que revelam, 
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Formal Logic. Tradução de Ivo Thomas. Notre Dame: Universidade Notre Dame, 1961, p.3 (Disponível 

em: < http://www.questia.com>. Acesso em 04.05.2008).  O texto original em latim pode ser consultado 

em: DE RIJK, Lambertus Marie. Petrus Abaelardus Dialectica. Assen: Van Gorcum, 1970 (Disponível 

em:  < http://individual.utoronto.ca/>. Acesso em 06/05/08). 
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 LOMBRAÑA, Julián Velarde. História de la lógica. Oviedo: Universidade de Oviedo, 1989, p. 119.  
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 MANNARINO, Nicola. Op. loc. cit.. 
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segundo a força decorrente da repetição, a convicção ou prova das diferenças que nelas 

se contêm.
210

  

 Em resumo, e no essencial, trata-se de proposições lógicas obtidas a partir da 

verificação habitual de diferenças específicas, pelas quais seria possível atingir uma 

regra ou enunciado com conclusão genérica e abstrata.  

 A construção exprime o desprender da lógica medieval da controvérsia, ou seja, 

daquela que era direcionada à solução de um dado problema ou ao confronto de 

opiniões, para visar a uma verdade pré-constituída e certa, mas independente de 

quaisquer elementos circunstanciais advindos da experiência concreta.
211

 
212

 

 A locução e o conceito, com o decorrer do tempo, passaram a dispor de 

diferentes significados, sendo finalmente abandonados e substituídos no vocabulário 

lógico pela palavra “axioma”.
213

 

 Nada obstante, permanece o interesse histórico, para isolar uma forma de 

ordenação do raciocínio, ou critério de cognição, que decorre da observação de 

elementos individuais ou parciais (espécies), mas que deles se autonomiza, para se 

atingir uma regra de inferência válida para outros casos. 

 

2.2.3 O método para a obtenção das presunções simples 

  

 Conforme delineado anteriormente, diferenciam-se, em geral, as presunções 

legais das presunções simples ou judiciais: naquelas a lei fixa ou taxa previamente qual 
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211

 NOBILI, Massimo. Op.loc. cit..  
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 Convém observar, porém, que embora não se possa conferir um sentido contemporâneo à formulação, 
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a inferência que deve ser observada a partir da verificação de um fato, ao passo que 

nestas cabe ao juiz interpretar o fato conhecido e estabelecer a consequência 

adequada.
214

 

 Deste modo, a partir de um fato provado (indício), podem advir duas situações 

diversas, ou seja, na primeira a norma pré-fixa o que é preciso considerar, enquanto que 

na segunda o juiz atua, conforme os instrumentos cognitivos à sua disposição, o poder-

dever de interpretar as circunstâncias, a partir do fato conhecido, para atingir a 

conclusão do que ocorreu quanto ao fato principal (constitutivo, modificativo, 

impeditivo ou extintivo), ou qual a consequência jurídica se lhe aplica.
215

 

 Assim, por exemplo, conforme presunções legais no direito positivo brasileiro, a 

construção existente em um terreno considera-se feita pelo proprietário 
216

, a  entrega do 

título ao devedor importa em reconhecer que existiu o pagamento etc..
217

  

 Por outro lado, em demanda que visa à indenização por atropelamento e na qual 

o demandado nega a autoria, sem que existam testemunhas presenciais, reproduções 

eletrônicas de imagens ou outras provas diretas, mas se verifica mediante vistoria ou 

inspeção que o seu veículo contém sinais de colisão (amassados, marcas de sangue etc.), 

pode ser lícito presumir-se que ele é o responsável pelo acidente.  

 A presunção simples (ou presumptiones hominis) configura-se como um 

processo mental 
218

, pelo qual o juiz infere, tendo conhecimento de um fato (indício ou 
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 SANTOS, Moacyr Amaral. Op. cit., p. 486. Na doutrina mais recente: LOPES, João Batista. A prova 

no direito processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 59; CAMBI, Eduardo. Op. cit., p. 
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 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. As presunções e a prova. In: _______ Temas de direito 
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 COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del derecho procesal civil. Buenos Aires: Depalma, 1997, p. 

265-256; BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Op. cit., p. 57; CAMBI, Eduardo, Op. loc. cit..  
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ponto de partida) e por meio de um raciocínio de causa e efeito (dedução) 
219

, o outro 

fato que se mostra como constitutivo, modificativo, impeditivo ou extintivo do direito 

(ponto de chegada). 

 A obtenção da inferência que permite assentar a existência ou inexistência do 

fato principal, a partir do fato secundário (indício), pressupõe a elaboração ou a 

aplicação de juízos prescritivos que possibilitem assentar o nexo lógico entre um e 

outro. 

 Ou seja, a inferência que autoriza fixar a conclusão deve fundar-se em 

determinados critérios que possibilitem estabelecer a correlação necessária entre o fato 

principal (ponto de chegada) e o secundário (ponto de partida).  

 Esses critérios ou juízos prescritivos não se constituem, evidentemente, apenas a 

partir de premissas lógicas 
220

, mas guardam estrita relação com elementos ou dados 

empíricos, obtidos a partir da observação, da vivência pessoal, da educação etc., bem 

assim com outros fatores de ordem intersubjetiva (valores éticos, sociais etc.). 
221

 

 Nesta acepção, traduzem noções ou regras relacionais extraídas da comparação 

de eventos similares, os quais, por associação, admitem a conclusão de que, para a 

hipótese, verificou-se a mesma situação, porque assim se observou em outros casos 

congêneres. 
222
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 Por outro lado, visto que dispõem de caráter abstrato e genérico, não exigem 

necessariamente a confirmação mediante elementos de prova fornecidos pelas partes, 

pois são fixados, com certa liberdade, pelo juiz.   

 Na formação dos juízos desenvolvidos pelo juiz para atingir o fato desconhecido 

ou principal, para aplicação de presunções simples, já a doutrina jurídica brasileira do 

século XIX mencionava a necessidade da utilização de critérios decorrentes da 

experiência, isto é, aqueles que segundo Francisco de Paula Baptista, “o homem tira 

daquilo que ordinariamente acontece“ 
223

, ou, de acordo com Augusto Teixeira de 

Freitas, que constituem “induções ... fundadas no que ordinariamente costuma 

acontecer.” 
224

 

 Portanto, evidencia-se, até mesmo de forma intuitiva, a necessidade frequente da 

formulação de inferências formadas a partir do conhecimento pessoal do juiz, ou seja, a 

conclusão estabelecida a partir do fato secundário, para verificar a ocorrência ou não do 

fato principal, é o resultado de observações empíricas, da vivência pessoal em 

determinado meio físico ou social, da assimilação de conhecimentos do saber vulgar ou 

da educação formal etc.. 

 No entanto, o uso desse método cognitivo não se limita à inferência contida nas 

presunções simples, ou seja, não se restringe à formulação dessas presunções, porque se 

espraia por todo o procedimento e a admissão, produção e valoração das provas, 

conforme será tratado adiante.  
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2.3 O conceito de regras de experiência formulado por Friedrich Stein 

  

 Conforme mencionado, o uso de critérios fixados pelo juiz para atingir as 

inferências probatórias, a partir de elementos cognitivos advindos de regras relacionais 

ou empíricas, sem que estas necessariamente se encontrem associadas a elementos de 

prova que as confirmem para hipótese, pode-se dizer que é conhecido desde há muito 

tempo, recebendo algum desenvolvimento específico na praxe resultante das presunções 

simples.   

  Deve-se, porém, no campo do direito processual, a Friedrich Stein a primeira 

sistematização da categoria em 1893, vinculando-a expressamente à teoria da prova 

jurídica.
 225

 

 Segundo Friedrich Stein, o juiz habitualmente utiliza-se de determinadas regras 

ou enunciados empíricos para formar a premissa maior das inferências. Essas premissas 

maiores, por sua vez, são obtidas por meio de indução, pois decorrem da observação de 

eventos que se repetem, mas que não se associam diretamente aos fatos da causa e, por 

isso, são dotadas de generalidade e abstração. 
226

 

 Friedrich Stein propôs, diante dessas colocações, o seguinte conceito para os 

critérios que denominou de Erfahrungssätze  (máximas ou regras de experiência): 

 

Eles são definições ou juízos hipotéticos de conteúdo geral, independentes dos fatos 

concretos e das circunstâncias que se julgam no processo, adquiridos a partir da 

experiência, mas autônomos a respeito dos casos particulares de cuja observação 

foram induzidos e que, suporpondo-se a estes, pretendem dispor de validade para 

outros novos. 
227

 
228
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 O conceito necessita de alguns esclarecimentos quanto ao período histórico em 

que foi elaborado, bem como sobre os elementos que o informam. 

 Quando da elaboração da teoria por Friedrich Stein, em fins do século XIX, 

despontavam as críticas ao positivismo conceitualista, segundo a vertente jusfilosófica 

antiformalista que se convencionou denominar de “escola do direito livre”.  

 Pode-se dizer, segundo uma definição breve e esquemática, que a “escola do 

direito livre” negava a superposição do direito estatal e admitia a existência de um 

direito surgido espontaneamente na vida social 
229

, suscitando a possibilidade de 

sentenças não apenas praeter legem, como, também, contra legem. 
230

 

 Neste contexto, as noções estabelecidas por Friedrich Stein apresentam-se 

historicamente como uma reação aos abusos e arbitrariedades decorrentes da aplicação 

das teses da “escola do direito livre”. Manifestava-se, portanto, como a pretensão de 

criar um instrumento de controle sobre as inferências judiciais, condicionando-as, 

necessariamente, ao critério tradicional do id quod plerunque accidit, que se expressa 

como uma regra fixada de forma lógica, por meio da qual seria possível verificar 

concretamente a sua aplicação.
231

 

 De conseguinte, neste aspecto centra-se o “ponto ideológico” da construção 

doutrinária, cabendo, porém, outro desdobramento, mas prevalecentemente técnico: a 

justificativa para que o juiz pudesse valer-se do conhecimento sobre fatos que não 
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encontravam corroboração direta nos elementos de prova fornecidos pelas partes, diante 

da constatação de que essa prática é habitual nos julgamentos. 
232

 

 Portanto, cuidava-se, também, de defender e aprimorar a utilização do princípio 

do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, ainda não completamente 

assimilado pela doutrina processual e a jurisprudência da época.  

 Conforme já aventado, os juízes utilizam-se rotineiramente de noções acerca dos 

fatos, para interpretá-los ou mesmo para verificar-lhes a ocorrência, as quais, porém, 

não são demonstradas pelas partes, vale dizer, nem sempre resultam imediatamente dos 

elementos de prova apresentados por estas.  

Deste modo, à época, a doutrina processual alemã preocupava-se com a 

legalidade da utilização, pelo juiz, desse “conhecimento privado” para decidir, em 

desconformidade com o “princípio da tramitação” ou “princípio da contradição entre as 

partes” 
233

, em atenção ao ônus da prova.
234

 

Friedrich Stein, em desenvolvimento às ideias de Richard Schmidt, como 

reconhece na introdução de sua tese, procurou evidenciar que não existia, em gênero, a 

limitação à utilização desses critérios ou noções.
 235

 

Partindo principalmente da análise das disposições legais sobre a prova pericial, 

em contraste com a prova testemunhal, e a aplicação dos usos e costumes nos tribunais 

comerciais, Friedrich Stein demonstra que as máximas de experiência, justamente por 

guardarem abstração com relação aos fatos discutidos concretamente no processo, não 

                                                 
232
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incidem na proibição de conhecimento de fatos não arguidos pelas partes, isto é, não há 

contrariedade ao “princípio da tramitação”; e, pelo mesmo motivo, não são eliminadas 

pelo impedimento do juiz que dispõe de ciência pessoal sobre os fatos da causa (juiz-

testemunha). 
236

  

Feitas essas colocações para situar historicamente o conceito, cabe estabelecer  

os esclarecimentos a respeito dos seus principais elementos. 

A primeira observação refere-se à denominação da categoria, ou seja, a palavra 

composta para designá-la (Erfahrungssätze).
237

 

O substantivo erfah´rung indica a experiência, a prática da vida, ao passo que 

satz designa proposição, sentença, frase, enunciado ou axioma. 
238

 

Os processualistas italianos traduziram-na como “massime di esperienza”
239

, 

sendo a locução vertida literalmente para o português, por ascendência direta daqueles, 

para “máximas de experiência” e, posteriormente, ao direito positivo brasileiro para 

“regras de experiência”
240

, por influência do Código de Processo Civil do Estado da 

Cidade do Vaticano.
 241

 

O substantivo satz, bastante plurívoco, pois pode designar desde um salto ou 

pulo até um teorema ou tese científica, assim como um enunciado gramatical
242

, foi 

vertido para o italiano provavelmente em atenção à nomenclatura científica da época, ou 
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seja, como máxima, tese, teoria ou princípio,
243

 pois a palavra italiana massima, que 

significa princípio ou verdade geral que serve de norma
244

, corresponde, em alemão, ao 

vocábulo maxime (máxima ou norma) 
245

, de origem comum ao superlativo latino 

maximus.
246

 

De todo modo, mostra-se inadequada a correlação do vocábulo “máxima” com 

axioma ou princípio 
247

, pela própria variação de conteúdos que as regras de experiência 

expressam, como observa Friedrich Stein, que justamente elege a palavra composta 

Erfahrungssätze, com base em precedentes do direito alemão, pois lhe parece que por 

intermédio dela é possível transmitir o principal aspecto do conceito, ou seja, a origem 

na experiência, além de compreender não apenas as situações comuns, como, também, 

aquelas correspondentes às normas técnicas.
248

 

Portanto, a locução “regra de experiência”, oriunda, como já se disse, do Código 

de Processo Civil do Estado da Cidade do Vaticano 
 249 

, que por sua vez resultou do 

Projeto de Francesco Carnelutti, embora sinônima na doutrina jurídica de “máximas de 

experiência”, apresenta a vantagem de eliminar o sentido de que estas veiculam algo 

correspondente a um axioma ou princípio.
250
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Sendo fixada, em linhas gerais, a questão terminológica, interessa examinar, em 

primeiro lugar, a estrutura cognitiva que as regras de experiências possibilitam para a 

inferência probatória, segundo a construção doutrinária de Friedrich Stein. 

A variedade de situações relacionais que se apresentam na vida prática, por sua 

extrema multiplicidade, não admitem classificações, de modo que se mostra inviável 

qualquer tentativa de estabelecer ou delimitar todas as hipóteses interpretativas e 

valorativas em que podem ser aplicadas as regras de experiência, a exemplo do que se 

tentou fazer, evidentemente sem sucesso, com a prova indiciária.
251

 

Deste modo, em suma, mostra-se inócua qualquer tentativa de ordenar, 

disciplinar e catalogar essas situações relacionais e, por conseguinte, as regras de 

experiência que advêm de sua observação.
252

  

Nada obstante, para compreendê-las é possível verificar como as regras de 

experiência são constituídas e integradas quanto ao conteúdo, enquanto juízos lógicos, 

bem como em que situações desempenham as suas funções processuais.
253

 

O método para obter o enunciado é a indução, isto é, em geral, nas regras de 

experiência forma-se a ideia de que, desde que verificadas certas condições, repetem-se 

as situações como consequência dos mesmos eventos. Constitui-se, portanto, como uma 

expectativa de repetição a partir da experiência de que, em uma sequência de casos, 

condição e consequência mostram-se conexos de uma forma determinada.
254

 

Deve-se partir, porém, daquilo que observa na maioria dos fatos concretos, isto 

é, de casos que tenham obtido comprovação.
255

 

                                                                                                                                               
antes sugerem descrições normativas de comportamentos humanos, e não conclusões que decorrem da 

experiência.  
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 STEIN, Friedrich. Op. cit., p. 22 e nota 4.  
252

 Idem, ibidem, p. 23. 
253

 Idem, ibidem, p. 23.  
254

 Idem. ibidem, p. 24. 
255

 Idem, ibidem, p. 24. 
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Depois de obtido ou assimilado o enunciado empírico, a sua aplicação se verifica 

por meio de um procedimento dedutivo, no qual a regra de experiência atua como a 

premissa maior e os fatos concretos constituem-se como a premissa menor do 

silogismo.
256

 

Portanto, segundo Friedrich Stein, as regras de experiência apresentam-se com 

um instrumento cognitivo por assim dizer binário: estruturam-se a partir da indução, 

mas têm função eminentemente dedutiva.  

Essa colocação explicita, também, a adesão dessa doutrina à configuração da 

sentença como um silogismo 
257

, desenvolvendo-a no que se refere à inferência 

probatória. 

Alguns outros aspectos da construção doutrinária devem ser realçados, a saber, 

os atributos da multiplicidade, heterogeneidade, independência, abstração, generalidade, 

normalidade e relatividade. 

Conforme aludido anteriormente, por resultarem das mais diversas situações e 

eventos, tanto da natureza como da existência humana, as regras de experiência 

sujeitam-se à mesma complexidade, transformações etc., de forma que não são passíveis 

de catalogação ou da delimitação de um conteúdo genérico comum.
258

  

Em virtude dessa multiplicidade, admite-se a ordenação e regulação apenas sob 

os aspectos acima indicados, ou seja, em sentido lógico, tomando-se como referência os 

modos de integração e as funções.  

Por identidade de razões, ou seja, em virtude de provirem das mais variadas 

espécies de situações e eventos, as regras de experiência são heterogêneas no que diz 
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 Idem, ibidem, p. 15-16, 21 e 23. 
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 STEIN, Friedrich. Op. cit., p. 22-23. 
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respeito ao conteúdo, isto é, podem resultar de leis naturais, de costumes mercantis, de 

profundos conhecimentos científicos ou até mesmo da “mais comum trivialidade”. 
259

 

De outra parte, as regras de experiência, conquanto resultem da observação de 

eventos particulares que se repetem de maneira determinada, caracterizam-se como 

juízos hipotéticos, de modo que não guardam nenhuma vinculação com o caso 

específico ou com os fatos para os quais servirá de premissa maior.  

Nesta ordem de ideias, em sentido lógico infere-se um requisito negativo quanto 

às regras de experiência, pois os seus enunciados devem dispor da característica da 

generalidade e atuar como proposições abstratas, e, na medida em que se situam em 

oposição às declarações de fato do caso concreto, não são juízos sensoriais, e nem 

correspondem a nenhum acontecimento concreto perceptível pelos sentidos, de sorte 

que não podem ser demonstradas por intermédio da mera comunicação de sensações.
260

 

De qualquer modo, quando se emprega a regra de experiência não é necessário 

externar a fonte da qual proveio a inferência, isto é, individualizar os casos observados 

que servem de fundamento para o enunciado, uma vez que aquele que declara a regra 

não tem o dever de ser testemunha dos eventos particulares que a motivaram, e nem de 

informar se os conhece por percepção própria ou de outrem.
261

 

Além disto, não se caracterizam como simples declarações a respeito de eventos 

individuais, e nem tampouco consistem em juízos plurais sobre uma composição de 

eventos, mediante a contagem ou a soma de casos observados.
262

 

Neste aspecto distinguem-se as regras de experiência dos juízos plurais sobre os 

fatos, a cujo respeito Friedrich Stein oferece o seguinte exemplo: se A, B e C e mais 

vinte pessoas comportam-se em uma determinada situação de uma certa maneira, como 
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 Idem, ibidem, p. 27. 
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 Idem, ibidem, p. 23. 
261

 Idem, ibidem, p.26-27.  
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 Idem, ibidem, p. 23.  
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os parentes de um acusado que depõem em seu favor, não se atinge nada além do que 

um juízo plural sobre essas vinte e três pessoas e a expressão indeterminada dessa 

observação : “muitos”. 
263

 

Nada obstante, se se cogita desses casos como a aplicação de uma regra e a fixa 

nesta condição, exclusivamente quando em cada um dos casos observados existe algo 

de independente que permite a expectativa de que, nos casos supervenientes ocorrerão 

as mesmas consequências, somente então se atingirá o enunciado geral de que as 

pessoas que se encontram em uma determinada situação comportam-se de uma certa 

maneira. 
264

 

Desta forma, quando se prova que A se encontrou, se encontra ou se encontraria 

na situação anteriormente determinada de ter que se declarar como parente do acusado, 

o enunciado empírico que se obtém, e que constituirá a premissa maior, possibilita a 

seguinte conclusão: “devia se comportar, se comportará ou se comportaria, em cada 

caso, da mesma maneira.” 
265

 

Em resumo, o atributo da generalidade configura-se tão somente quando, a partir 

da observação de situações relacionais independentes, os eventos sempre se repetem à 

vista de determinadas circunstâncias.  

Quanto às observações que possibilitam induzir as regras de experiência, 

convém  destacar que não se mostra necessária, para conferir-lhes validade, a exigência 

de um certo número de casos observados, ou seja, estes se tornam irrelevantes, quando 

se abstrai dos juízos plurais, de modo que uma única observação poderá importar em 

um enunciado seguro, como se detecta com alguns experimentos científicos, assim 

como milhares de observações poderão resultar, diversamente,  em hipóteses inseguras 
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 Idem, ibidem, p. 25. 
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 Idem, ibidem, p.25. 
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 Tradução livre. Na versão em espanhol: “debió comportarse, se comportará o se comportaría, en cada 

caso, de la misma manera.” (STEIN, Friedrich. Op. cit., p. 26).  
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ou meras suposições; contudo, o mais das vezes, as regras de experiência decorrem de 

observações constantes, controladas e retificadas.
266

 

Sob outro aspecto, a formulação das regras de experiência funda-se em um 

critério de normalidade, vale dizer, as situações relacionais observadas devem 

expressar, segundo determinadas condições, a repetição das consequências em hipóteses 

supervenientes, segundo uma expectativa pela qual em  “uma série de casos, condição e 

consequência, sujeito e predicado do juízo lógico se encontram ligados de uma maneira 

determinada.” 
267

 

 Trata-se, como é sabido, do critério mencionado anteriormente e expresso nos 

aforismos latinos ducuntur ex eo quod plerunque fit 
268

 ou, sinteticamente, id quod 

plerunque accidit.
269

   

 Por outros termos, cuida-se de “induções ... fundadas no que ordinariamente 

costuma acontecer.” 
270

 

 Por fim, é mister aludir à última característica acima mencionada, isto é, à 

relatividade do conhecimento advindo das regras de experiência. 

 Friedrich Stein, embora sustente a imprescindibilidade das regras de experiência 

obtidas por meio de indução para a formação dos juízos de fato, aponta que por 

intermédio do método indutivo não se podem obter senão aproximações da realidade. 
271

 

 Assim, justifica que, segundo o conhecimento disponível em cada época, é 

preciso se contentar com a verdade relativa, suscetível de modificação à vista de novas 

descobertas humanas, de maneira que determinada regra de experiência só pode ser 
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 STEIN, Friedrich. Op. cit., p. 26.  
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 Tradução livre. Na versão em espanhol: “en una serie de casos, condición y consecuencia, sujeto y 
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cit., p. 24).  
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 TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Op. loc. cit..  
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 STEIN, Friedrich. Op. cit., p. 37. 
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aplicada se e enquanto a observação de casos supervenientes não demonstrar que a 

formulação do seu enunciado não é falsa.
272

  

 Não estabelece, porém, um critério de verificação das proposições, senão aquele 

que resulta da experiência superveniente, quer dizer, de novas observações e 

descobertas científicas.  

 A sistematização e o conceito formulados por Friedrich Stein, embora com 

variações sobre alguns dos seus aspectos, receberam ampla adesão da doutrina 

processual
273

,  além de haver influenciado a disciplina legal da matéria no Brasil
274

  e 

em outros países. 
275
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 Idem, ibidem, p.37. 
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 Cf. dentre outros: 1) Alemanha: KISCH, Wilhelm. Elementos de Derecho Procesal Civil. Tradução 

de L. Prieto Castro. Madri: Revista de Derecho Privado, 1932, p. 199-200;  SCHÖNKE, Adolfo. Op. cit., 
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Op. cit., p.396; CARNELUTTI, Francesco. La prueba civil, p. 65, nota 107; BETTI, Emilio. Diritto 
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Barcelona : CEDECS, 1997, p. 88; 4) México : SIERRA, Humberto Briseño. Derecho Procesal. Vol. IV. 

Cidade do México: CCD, 1970, p. 52; 5) Uruguai: COUTURE, Eduardo J., Op. cit., p. 229-230; 

CARNELLI, Lorenzo. O fato notório. Tradução de Érico Maciel. Rio de Janeiro: José Konfino, 1957, p. 

129; 6) Colômbia: ECHANDÍA, Hernando Devis.Teoria General de la prueba judicial. Tomo I. 

Buenos Aires: Victor P. de Zavalía, 1974, p. 172; QUIJANO, Jairo Parra. Manual de derecho 

probatório. Bogotá: Libreria Ediciones del Profesional, 2006, p. 80 e segs.. ; 6) Brasil:  SANTOS, 

Moacyr Amaral. Op. cit.. Vol. I, p.164; BUZAID, Alfredo. Máximas de experiência. In: _______. 

Estudos e pareceres de Direito Processual Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 133-134; 

BARBOSA MOREIRA, José Carlos.  Regras de experiência e conceitos juridicamente indeterminados. 

Op. cit., p. 61-62; na doutrina mais recente: ROSITO, Francisco. Op. cit., p.76 e segs.; PESSOA, Flávia 

Moreira Guimarães. Máximas de experiência no processo civil. Aracaju:Evocati, 2006, p. 67 e segs..   
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 Art. 335 do CPC. 
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 Assim, por exemplo: a) Art. 78 do CPC da Cidade do Estado do Vaticano (Cf. nota 107); b) art. 281 do 

CPC do Peru: “El razonamiento lógico-crítico del Juez, basado en reglas de experiencia o en sus 

conocimientos y a partir del presupuesto debidamente acreditado en el proceso, contribuye a formar 
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2.4 Críticas ao conceito 

 

 Conforme já exposto, o conceito e a sistematização de Friedrich Stein estão 

vinculados, historicamente, como uma reação à “escola do direito livre”, além de 

expressarem, para o âmbito da prova jurídica, um desdobramento da teoria da sentença 

como um silogismo dedutivo.  

 As críticas à conceituação proposta por Friedrich Stein, em suas diversas 

variações, podem ser resumidas, de modo esquemático, em três grupos, a saber: i. a 

negação de que as regras de experiência constituam categoria autônoma quanto aos 

fatos; ii. a impossibilidade de se cogitar da sentença com um silogismo do tipo 

dedutivo, de modo que o conceito é desnecessário; iii. a inconsistência epistemológica e 

sociológica do conceito, uma vez que as regras de experiência raramente possibilitam 

conclusões prováveis, porém mais comumente generalizações sem fundamento 

empírico. 

 

2.4.1 As regras de experiência como simples fatos 

 

 A primeira ordem de críticas foi formulada por Wilhelm Sauer, segundo citado 

por Elício de Cresci Sobrinho, e concerne à ideia de que as regras de experiência não se 

prestam à formulação de subsunções, pois estas não decorrem da observação dos fatos, 

mas de regras lógicas que dispõem de validade apriorística, isto é, constituem regras de 

juízo, e não hipóteses formadas a partir da experiência. Distinguem-se, porém, duas 

classes de regras de experiência, isto é, aquelas que encontram previsão legal (normas 

sobre a prova, presunções etc.), e que ocupam posição igual às normas jurídicas, e as 
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demais que se constituem em fatos, mas que servem como meios auxiliares para a 

construção das inferências. 
276

 

 Por este entendimento não há negativa de que o juiz se utiliza desses critérios 

para a inferência probatória, como, por exemplo, ao valorar a prova indiciária; porém, é 

recusada a sua autonomia do âmbito fático.  

 Essas objeções não procedem, conquanto tenham o mérito de colocar em 

discussão alguns pontos importantes da categoria. 

 Em primeiro lugar, embora não tenha sido essa a formulação original de 

Friedrich Stein, não pode ser oposta às regras de experiência, como categoria autônoma, 

a ideia de que o procedimento a que se convencionou denominar de “subsunção”  

decorre apenas de regras lógicas fixadas a priori, pois, em sentido contemporâneo, é 

corrente que a “subsunção” se mostra muito mais complexa e envolve inferências 

lógicas, quase-lógicas, além de elementos retóricos (embora não prevalecentes) etc.. 
277

 

 Ou seja, ainda que não se atribua às regras de experiência a característica de 

regras lógicas a priori, ou de “premissa maior” do silogismo, não é correto excluí-las do 

âmbito da inferência probatória como critérios de análise, ordenação e valoração do 

material fático que será utilizado para atingir a decisão jurídica.  

  Por outro lado, a crítica descura-se de um aspecto: ao formular o enunciado que 

se traduz na regra de experiência, se tem em vista as relações entre situações ou 

comportamentos, a partir dos quais infere-se uma conclusão, isto é, o juízo hipotético 

forma-se por intermédio da observação de conexões de fatos não relacionados com o 
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 SAUER, Wilhelm. Grundlagen des Prozessrechts. Estugarda: Enke, 1929, p. 66-68, citado por 
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caso concreto, e que deles se desprendem, vale dizer, o enunciado é abstrato e não se 

constitui em um fato, mas na conclusão advinda de nexos entre situações de fato. 

 Sob outro aspecto, o discrimen a partir da normatização ou não do enunciado, 

para conferir-lhe autonomia ou a condição de regra, incide em uma distinção apenas 

formal de positivação necessária do direito.  

 Além disto, reputando-se as regras de experiência como simples fatos, não 

haverá uma explicação satisfatória para admitir a consideração, pelo juiz, de elementos 

fáticos que não advêm do acervo probatório, o que se revela justamente como a 

principal justificativa técnica da categoria, para os ordenamentos que adotam o sistema 

da persuasão racional quanto à valoração das provas. 

 

2.4.2 A indistinção entre as regras de experiência e o fato notório 

 

 Antes de discorrer sobre a doutrina que defende a indistinção entre as regras de 

experiência e o fato notório, cabe apresentar algumas considerações sobre o conceito 

deste. 

 O tema relativo à conceituação do fato notório mostra-se de grande 

complexidade e provocou amplo debate na doutrina processual, de sorte que, em virtude 

das limitações próprias desta pesquisa, serão apenas esboçadas as suas principais 

características. 
278
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 Resumos das discussões doutrinárias podem ser obtidos em: a) Alemanha: MICHELI, Gian Antonio. 
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Amaral. Op. cit.. Vol.I, p.154-159.  
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 A primeira colocação necessária sobre esse ponto, anteriormente mencionada, 

refere-se à distinção entre o denominado “conhecimento privado do juiz” em oposição 

ao fato notório e às regras de experiência.
 279

 

 Constitui garantia assegurada às partes, geralmente positivada em lei 
280

, que o 

juiz é impedido de atuar nos processos em que dispõe de ciência pessoal sobre os fatos 

discutidos. 
281

 Essa garantia funda-se na observação de que, se o juiz dispõe de 

conhecimento pessoal sobre o contexto fático, não haverá o necessário desprendimento 

psicológico e, por conseguinte, a valoração crítica e objetiva da prova estará 

comprometida, com prejuízo à imparcialidade do julgamento.
282

 

 Além disto, não seria assegurada às partes a possibilidade de participaram, de 

modo efetivo, na formação da convicção do juiz, ou seja, não seria observado o 

princípio do contraditório quanto à produção da prova.
283

 

 Isto nada obstante, admite-se que o juiz leve em consideração, sem a 

confirmação em provas, os fatos cujo conhecimento integra a cultura média da 

sociedade em que ele atua, à época em que a sentença é proferida.
284

  

 Esses são os fatos notórios, que dispensam a produção de provas
285

, e referem-se 

a acontecimentos particulares, mas que passam a ser de conhecimento da generalidade 
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das pessoas em determinada época e local, como, por exemplo, a inflação monetária, os 

desastres naturais, as greves etc..
286

 

 Note-se, porém, que o conceito de notoriedade evidencia características de 

relatividade
287

 e transitoriedade
288

, ou seja, o que é notório hoje, pode não ser dentro de 

uma década ou duas 
289

,  ou, ainda, aquilo que é corrente em uma localidade, pode ser 

completamente desconhecido em outra.
290

  

 A par do impedimento acima noticiado, encontram-se na doutrina, em geral, três 

justificativas para a admissibilidade do conhecimento dos fatos notórios, prescindindo-

se da produção de provas.  

 A primeira funda-se no princípio da economia processual, ou seja, na 

irracionalidade de se exigir provas desnecessárias, com inútil dispêndio de atividade 

processual e de tempo, pois o fato se encontra integrado à cultura média da coletividade 

em cujo âmbito o juiz atua.
291

 

 Por outro lado, a admissão da notoriedade do fato tem por finalidade evitar 

absurdos que podem decorrer de se ignorar fatos que todos sabem, mediante ficções que 

podem resultar do excessivo e irrazoável apego ao princípio de que o juiz deve julgar a 

causa exclusivamente pelos conhecimentos obtidos no processo ou por meio deste 

(quod non est in actis, non est in mundo).
292

 

 Em desenvolvimento desse raciocínio, a terceira justificativa parte da premissa 

de que, por integrarem a cultura média de determinada sociedade, na qual o juiz vive e 
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atua, esses acontecimentos particulares se despersonalizam e se objetivam, de maneira 

que não se pode confundi-los com o saber privado, referente a fatos de conhecimento 

contingente, particular ou restrito. 

 Nesta acepção, a notoriedade, por resultar de conhecimento submetido à crítica e 

controle da coletividade, em determinada época e local, confere o sentido de 

objetividade ao fato, eliminando ou reduzindo da percepção de sua ocorrência os erros, 

preconceitos, avaliações acríticas etc., que podem resultar da observação isolada de uma 

única pessoa. 
293

 

 Os três argumentos mostram-se válidos, mas o terceiro, pesem as críticas que 

serão abordadas adiante
294

, permite delinear a distinção entre o conhecimento privado e 

a notoriedade, ou seja, nesta a divulgação do fato no meio social torna-o conhecido em 

sentido impessoal e objetivo, e não apenas por meio da percepção individual do juiz. 

 Sendo assim, é possível inferir que, tanto o fato notório como as regras de 

experiência dispõem de uma origem comum, isto é, ambos se desenvolvem e se 

integram à soma de conhecimentos de que dispõe a cultura média em uma sociedade 

historicamente determinada
295

, compreendendo-se esse complexo de informações e 

noções como sendo aquele que uma pessoa razoavelmente bem informada tem ou pode 

vir a ter no âmbito social em que vive. 
296

 

 Desta maneira, o juiz, porque vive nesse meio social e compartilha dessa cultura 

média, dispõe ou pode dispor desse conhecimento; contudo, em razão da objetividade 

desse complexo de noções e informações, não é possível incluir os fatos notórios e as 
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 CALAMANDREI, Piero. Op. cit., p. 443-444. Conforme PISANI, Andrea Proto: “Um fato, quando 

passa pela crítica da experiência comum da generalidade das pessoas de um dado tempo e lugar, sofre 

imediatamente uma despersonalização e objetivação: daqui a ausência de risco de parcialidade da parte do 

juiz e do seu livre aproveitamento do notório. “ (Tradução livre. Op. cit., p. 441). 
294

 Cf. item 2.4.4. 
295

 CALAMANDREI, Piero. Op. loc. cit.; BETTI, Emilio. Op. loc. cit..  
296

 O “notório não é aquilo que efetivamente é conhecido, mas aquilo que pode ser conhecido por meio do 

conhecimento público e comum, quando controlável pelas partes” (Tradução livre. CHIOVENDA, 

Giuseppe. Op. cit., p. 733-734). 
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regras de experiência no âmbito do conhecimento privado do juiz, isto é, daquele que é 

contingente, restrito, e que decorre exclusivamente da experiência individual da 

pessoa.
297

 

 Predominantemente em decorrência dessa origem comum, Piero Calamandrei e 

Enrico Allorio referem-se à desnecessidade, em termos práticos, de se discernir as 

regras de experiência dos fatos notórios.
298

 

 Embora reconhecendo que a distinção fixada por Friedrich Stein tenha um 

“indiscutível fundo de verdade”, Enrico Allorio argumenta que, em termos práticos, ela 

não produz resultados positivos, antes se revelando como “absolutamente estéril e 

acadêmica”, além de prejudicial, pois faz perder de vista a “unidade substancial da 

categoria”.
299

 

 Esse último autor sustenta que as regras de experiência e os fatos notórios têm a 

mesma finalidade prática, isto é, quem os afirma, por constituírem elementos integrantes 

da cultura média, pretende eximir-se do ônus da prova. A importância de ambos não 

reside tanto em que posição se situam na inferência probatória, ou seja, se passam a 

compor a premissa maior da qual se deduz a conclusão, ou a premissa menor, mas como 

podem ser conhecidos sem a confirmação nas provas. Por outro lado, os fatos notórios 

são acontecimentos singulares, mas de significação geral, de modo que servem de 

fundamentação para ilações a diversos episódios de importância mais restrita, as quais  

poderão desempenhar a mesma função atribuída às regras de experiência. 
300

 

 No entanto, aponta-se que entre os fatos notórios e as regras de experiência 

existe uma diferença de cunho epistemológico, com repercussões de caráter prático, e 
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 Neste sentido: LIEBMAN, Enrico Tullio. Op. loc. cit.; DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., 

p.106.    
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 CALAMANDREI, Piero. Op. cit., p. 441; ALLORIO, Enrico. Observaciones sobre el hecho notório. 

In: _______. Problemas de Derecho Procesal. Vol. 2. Tradução de Santiago Sentis Melendo. Buenos 

Aires: EJEA, 1963, p. 391-406. 
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 ALLORIO, Enrico. Op. cit., p. 401. 
300

 Idem, ibidem, p. 401-402. 
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não apenas conceitual: os fatos caracterizam-se como eventos singulares e concretos, 

individualizados no tempo e no espaço, ao passo que as regras de experiência 

constituem-se como proposições empíricas atingidas por meio de abstrações e 

generalizações, e que são obtidas, em geral, a partir de uma pluralidade de 

acontecimentos. 
301

 

 Neste aspecto, o singelo exemplo indicado por Friedrich Lent é bastante 

significativo sobre a pertinência e adequação prática do discrimen:  “Todos os homens 

morrem”; “Max Müller está morto.” 
302

 

 Evidentemente, a primeira afirmativa permite inferências com a característica de 

intemporalidade e admite previsões para hipóteses análogas ou similares, enquanto que 

a segunda, por sua especificidade e concreção, não faculta nenhuma outra inferência 

abstrata ou genérica, senão em correspondência com uma hipótese concreta.
303

 

 Assim, a principal nota distintiva reside nesta asserção: a regras de experiência, 

por constituírem critérios ou proposições intertemporais de caráter abstrato permitem a 

confirmação de inferências do tipo lógico-dedutivo, abdutivo etc., para quaisquer 

hipóteses, mesmo supervenientes, enquanto que os fatos notórios, por sua concreção, 

referem-se exclusivamente a eventos singulares, sem projeção para outras situações 

símiles ou análogas. 
304
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 KISCH, Wilhelm. Op. cit., p. 200; LEONE, Carlo. Op. cit., p. 6-7; ECHANDIA, Hernando Devis.. 

Op. cit, p.229; MONTERO, Regina Garcimartín. Op. cit., p. 81. Neste sentido, quanto aos fatos em geral: 

LENT, Friedrich. Op. cit., p. 95; JAUERNIG, Othmar. Op. cit, p. 269.  
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 LENT, Friedrich. Op.loc.cit..  
303

 Atente-se, porém, que as observações sobre fatos notórios poderão resultar regras de experiência: 

acidentes automobilísticos aumentam em épocas de festividades ou feriados, determinados fenômenos 

climáticos têm maior incidência precisamente em certas épocas do ano (vendavais, tornados) etc.. 
304

 Além desses, a doutrina apresenta outros critérios: i. as regras de experiência compõem a premissa 

maior do silogismo do julgamento, enquanto o fato notório situa-se na premissa menor (STEIN, Friedrich. 

El conocimiento privado del juez, p. 15-16, 50-51 e 99 e segs.; LEONE, Carlo. Op. cit., p. 11); ii. as 

regras de experiência pertencem ao patrimônio cultural de um vasto círculo social, enquanto que os fatos 

notórios compreendem esferas menores (LEONE, Carlo. Op. cit., p. 10-11); iii. as regras de experiência 

têm caráter intertemporal e os fatos notórios ocorrem em um dado momento (MONTERO, Regina 

Garcimartín. Op. cit., p.81-82); iv. O fato notório é esporádico, enquanto que as máximas de experiência 

constituem “regras” (KISCH, Wilhelm. Op. cit., p.200); v. a distinção é útil para fins de recursos de 

revisão ou cassação, ou seja, para delimitar o que poderá ser objeto de conhecimento dos tribunais 
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 Note-se que a colocação de Enrico Allorio não explica como, a partir dos fatos 

notórios, podem ser obtidas as conclusões particulares
305

, ou seja, qual o procedimento 

empregado para essa finalidade, de modo que é possível entrever, de qualquer sorte, que 

entre o fato dotado de notoriedade e o fato específico há um método de ordenação ou 

explicação da causa (fato notório) com relação ao efeito (hipótese singular). 

 

2.4.3 A inadequação da sentença como um silogismo e a inutilidade do conceito 

 

 Outra ordem de críticas quanto à validade do conceito de regras de experiência 

deve-se a Guido Calogero, e é desenvolvida a partir da negação da sentença como um 

silogismo lógico-dedutivo e, por conseguinte, na inutilidade do conceito proposto por 

Friedrich Stein.    

 Segundo Guido Calogero, o silogismo judicial não compreende todas as 

inferências que o juiz estabelece, porque expressa tão somente o procedimento utilizado 

para deduzir a decisão, a partir de certas premissas de fato e de direito; contudo, a teoria 

                                                                                                                                               
superiores  (WALTER, Gerhard. Livre apreciación de la prueba. Tradução de Tomás Banzhaf. Bogotá: 

Temis, 1985, p. 314). 

      Pode-se dizer da primeira distinção que, em sentido contemporâneo, não guarda mais utilidade, uma 

vez que as decisões judiciais não se constituem apenas em silogismos lógico-dedutivos (Cf. Cap. I, item 

1.4). A segunda apresenta pouca ou nenhuma fundamentação empírica, visto que podem existir regras de 

experiência de conhecimento muito menos geral do que os fatos notórios (p.ex. regras científicas, 

artísticas), e vice-versa (Muitos sabem que a Monalisa de Leonardo da Vinci é uma pintura; poucos 

sabem das consequências da exposição às tintas de chumbo usadas no século XVI, inclusive por 

Leonardo da Vinci). A terceira é relevante e mostra-se correlata à distinção exposta no corpo do texto, ou 

seja, as proposições empíricas dispõem de validade intertemporal (relativa). A quarta é equívoca, pois 

nem sempre os fatos notórios são esporádicos ou casuais: a existência de estradas que ligam as principais 

capitais do país não é um fato ocasional; o fato do Rio de Janeiro situar-se à beira mar não é esporádico 

etc.. O quinto critério de diferenciação tem sentido apenas prático, salientando-se que, em princípio, para 

o direito brasileiro, só seria admissível a interposição de recursos dirigidos aos tribunais superiores (STF 

e STJ), para o controle das regras de experiência, quando estas fossem empregadas para a integração 

normativa (conceitos jurídicos indeterminados), e não quando utilizadas para a inferência probatória 

(interpretação e valoração das provas). Na última hipótese, por manifestar-se a intenção de rever questão 

de fato, não seriam admitidos recursos sob esse fundamento (Súmula nº 279 do STF; Súmula nº 7 do 

STJ).  A matéria, porém, não é pacífica: a) admitindo a possibilidade de conhecer o recurso: STJ, 5ª 

Turma, Recurso Especial nº 46.186-3/DF, Rel. Edson Vidigal, In: Revista dos Tribunais 725/531; b) 

recusando o conhecimento do recurso: STJ, 4ª Turma, Agravo regimental (AGA) nº 708108, Rel. Jorge 

Scartezzini, j. 08/11/2005, DJ 05/12/2005 (Disponíveis em: <www.stj.gov.br>.Acesso em 10/10/2009). 
305

 ALLORIO, Enrico. Op. cit., 402.  
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do silogismo não explica a atividade ou o meio pelo qual ele as atingiu, ou seja, a 

primeira etapa consistente na fixação dessas premissas. 
306

 

 Desta forma, sob o aspecto lógico-formal, a regra de experiência pode 

apresentar-se como a premissa maior do silogismo; porém, no âmbito da lógica real, ou 

seja, dos verdadeiros raciocínios desenvolvidos pelo juiz para valorar as provas e atingir 

determinada conclusão, aquela se mostra apenas como a representação verbal posterior 

dessas inferências.
307

 

 Assim, a teoria de Friedrich Stein se revela como a consequência de uma reação 

ao ideal do juiz ignorante, que uma hermenêutica restritiva sujeitava ao “princípio 

dispositivo”, somada, porém, ao mito medieval da lógica escolástica, a qual 

supervalorizava o conhecimento universal em detrimento do conhecimento singular dos 

fatos.
308

 

 Não há reflexão ou inferência do juiz, em maior ou menor extensão, que não se 

utilize dessas noções.  Conclui-se, assim, que se essas noções sobre os fatos utilizadas, 

em larga medida, pelo juiz, incluem-se naquela primeira etapa (fixação das premissas de 

fato e de direito), e não são moduladas por silogismos lógicos, em consequência não 

dispõe de utilidade concreta o conceito que pretenda, por meio de formulação 

silogística, estabelecer critérios para possibilitar o controle das decisões.
309

 

                                                 
306

 CALOGERO, Guido. La logica del giudice e il suo controllo in cassazione. Pádua: CEDAM, 1937, 

p.51 e segs.. Para a crítica do modelo restritivo proposto por CALOGERO, Guido, cf. TARUFFO, 

Michele. La motivación de la sentencia civil, p. 143-144 e nota 10. 
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 CALOGERO, Guido. Op. cit., p. 101-102. Na doutrina mais recente idêntica crítica é feita por 

CAPRARO, Laura. Nuova (vecchissima) giurisprudenza in tema di indizi e massime d'esperienza 

(Comentário de jurisprudência). Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale. Milão: Giuffrè, Vol. 

44, nº 3, p. 1038-1047, Jul./Set. 2001. 
308

 CALOGERO, Guido. Op. cit., p. 106-107.  
309

 “Nem há necessidade de prolongar similares exemplificações para convencer-se que, neste sentido, 

não existe reflexão ou ação, por elementar que seja, a qual não pressuponha máximas de experiência; e 

que, por consequência, não existe juízo de fato o qual não implique em maior ou menor medida, e por 

isso possa ser excluído do âmbito de competência de uma jurisdição que se considere a autorizar somente 

aquelas... Mas tudo isto equivale, como é evidente, a dizer que, se bem se observa, o conceito de máxima 

de experiência não tem nenhuma utilidade concreta para a ciência processual, e, portanto, pode vir a ser 

definitivamente abandonado, pelo menos do ponto de vista daquelas concretas funções discriminantes à 

quais se pensava que poderia servir” (Tradução livre. CALOGERO, Guido. Op. cit., p. 105).  



98 

 

 

 A oposição de Guido Calogero demonstra, com propriedade, que a categoria das 

regras de experiência, se aplicada e examinada exclusivamente sob o ângulo do 

silogismo dedutivo e na esfera do “contexto da descoberta”, não apresenta utilidade 

prática. Vale dizer, para formular a categoria, parte-se da indistinção entre a inferência 

decisória e a inferência justificativa das decisões, mediante singela observação de sua 

correção lógico-formal, de modo que não se constitui como um instrumento 

aproveitável para verificar a correção dos fundamentos das escolhas feitas pelo juiz.
310

 

 Nada obstante, o próprio Guido Calogero deixa entrever, por um lado, que essas 

noções ou conhecimentos são ou devem ser utilizadas pelo juiz 
311

,  e, por outro, que a 

inutilidade do conceito resulta de compreendê-lo como um instrumento de controle em 

sentido lógico, e não com outras possíveis finalidades. 
312

 

 Convém fixar esse ponto: a inconsistência do conceito, segundo Guido 

Calogero, reside preponderantemente na pretensão de utilizá-lo como método de 

controle da inferência probatória, porque esta não se faz apenas por deduções lógico-

formais, e não que a categoria, em si, não possa dispor de utilidade, se compreendida 

sob outros aspectos. 

 Portanto, as críticas de Guido Calogero não desmerecem a teoria de Friedrich 

Stein quanto ao mérito deste, por assim dizer, haver “isolado o fenômeno” representado 

pelas regras de experiência  e, descontada certa acidez do vocabulário, não é eliminada a 

constatação de que o juiz se utiliza de noções próprias sobre os fatos em várias etapas 
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 Cf. Cap. I, item 1.4.  
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 “Quem combate essas concepções, ou defendendo com Stein o “saber privado” do juiz, ou eliminando 

contra ele qualquer mecanicidade lógica superveniente na individualização das máximas de experiência, 

procede sempre no mesmo caminho, procurando que ao juiz seja restituído o seu cérebro, e que assim seja 

considerado não tanto com uma máquina, quanto como um homem.” (Tradução livre. CALOGERO, 

Guido. Op. cit., p. 108-109). 
312

 CALOGERO, Guido. Op. cit., p. 105 (Excerto traduzido na nota 167). 
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do procedimento, sendo antes ressaltadas e até certo ponto valorizadas, para que este 

não possa ser considerado como uma “máquina” de emitir julgamentos.
313

  

 Nesta ordem de ideias, o conceito de regra de experiência continua a guardar 

validade e se mostra relevante, se se compreender que ele é inerente à inferência 

probatória, pois o juiz ao construí-la sempre se utiliza de noções ou conhecimentos  

advindos de sua vivência, os quais se traduzem em regras ou proposições empíricas, 

mas que devem ser distinguidas da ciência pessoal sobre os fatos da causa. 
314

 

 Dessa necessidade de se distinguir o conhecimento concreto de determinados 

fatos individualizados e relativos à causa, em contraposição àquelas noções de que o 

juiz dispõe e se vale para formular a inferência probatória, continua a se extrair, no 

mínimo, a utilidade prática do conceito.
315

 

 

2.4.4 A inconsistência epistemológica e sociológica 

   

 Sob outra óptica, mas em certo sentido desenvolvendo alguns dos aspectos das 

observações de Guido Calogero, apresentam-se as críticas formuladas por Aldo Piras
316

, 

Michele Taruffo 
317

, Vittorio Denti 
318

, Baldassare Pastore 
319

 e Luigi Lombardo 
320

, 

dentre outros. 
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 CALOGERO, Guido. Op. cit., p. 109. 
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 MANNARINO, Nicola. Op. cit., p. 153. 
315

 Neste sentido: LEONE, Carlo. Op. cit., 15. 
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 PIRAS, Aldo. Le massime d´esperienza e la motivazione insuficiente.Op. cit., p. 79 e segs.. 
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 TARUFFO, Michele. La prova dei fatti giuridici, p. 185, 194, 398. Cf. do mesmo autor: Senso 

comune, esperienza e scienza nel ragionamento del giudice. In: ______. Sui confini: scritti sulla giustizia 

civile. Bolonha: Mulino, 2002, p. 121-155; Considerazioni sulle massime d´esperienza. Op.cit, p. 551-

560. 
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 DENTI, Vittorio. Cientificidad de la prueba y libre valoracion del juez. In: _______. Estudios de 

Derecho Probatorio.  Tradução de Santiago Sentís Melendo e Tomás A. Banzhaf. Buenos Aires: EJEA, 

1974, p. 279-280. 
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 PASTORE, Baldassare. Op. cit., p. 172-188. 
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 LOMBARDO, Luigi. Op. cit., p. 54-56. 
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 A análise dessas críticas parte de duas ordens de considerações, sendo a primeira 

concernente ao método utilizado para obter as regras de experiência, ou seja, o indutivo, 

enquanto que a segunda refere-se à complexidade e à mutabilidade das relações sociais 

contemporâneas. 

 Segundo a concepção estabelecida por Friedrich Stein, as regras de experiência 

provêm de induções generalizantes, isto é, decorrem de observações e comparações de 

eventos similares ou congêneres, a partir dos quais são extraídas conclusões ou regras 

gerais.  

 Objeta-se, contudo, que a indução generalizante tem como pressuposto a 

uniformidade e a normalidade dos eventos observados, por meio dos quais seria 

possível formular regras de experiência genéricas que possibilitem obter o 

conhecimento sobre os fatos ainda não conhecidos. Visto que o “princípio da 

uniformidade da natureza” não é demonstrável, a indução generalizante possibilita 

apenas constatar a existência de invariabilidade, quando se verificam eventos similares 

entre si, não sendo possível, entretanto, formular regras gerais. 
321

 

 Ou seja, a indução generalizante, por não ser possível a demonstração do 

princípio da uniformidade, caracterizar-se-ia como o “juízo plural” mencionado pelo 

próprio Friedrich Stein. 
322

 

 Portanto, as regras de experiência possibilitariam, em verdade, apenas 

conclusões probabilísticas 
323

, que não são dotadas de certeza
324

, além do que o método 

para estabelecer as premissas pode amparar-se, e muitas vezes efetivamente o faz, tão 

somente em lugares-comuns (topoi), provérbios ou juízos subjetivos de valor, sem a 
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 LOMBARDO, Luigi. Op. cit., p. 55. 
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 Cf. item 2.3 supra.  
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 DENTI, Vittorio. Op. cit., p. 279. 
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 PASTORE, Baldassare. Op. cit., p. 181. 
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necessária confirmação em critérios científicos ou dados empíricos que lhes assegurem 

a correção.
325

 

 Sob este ângulo, o conceito proposto por Friedrich Stein, se entendido em 

sentido rigoroso quanto à formulação de regras gerais de inferência, aplicar-se-ia em 

hipóteses muito restritas, isto é, quanto a poucas leis decorrentes da vulgarização do 

conhecimento científico, uma vez que, conforme exposto, a indução generalizante não 

possibilita a certeza na enunciação de conclusões. 
326

 

 Por outro lado, conforme expõe Michele Taruffo, a crescente complexidade das 

sociedades contemporâneas, informadas pelas ideias de pluralismo e de 

multiculturalismo, e sujeitas habitualmente a rápidas transformações dos padrões do 

comportamento humano, mesmo em nível local ou nacional, tendem a tornar inúteis as 

noções relativas a uma “cultura média” ou a um “senso comum”.
327

 

 Vale dizer, a configuração de uma “cultura média” da qual o juiz participaria, 

como membro da coletividade, não encontra mais fundamentação na realidade presente, 

em virtude da heterogeneidade e variabilidade culturais das sociedades 

contemporâneas.
328

 

 Neste sentido, não existe uma “cultura média” que produza elementos cognitivos 

homogêneos e uniformes, a partir dos quais seria possível extrair regras gerais, por 

exemplo, de comportamentos ou atitudes em determinadas situações.  

 Em síntese, as regras de experiência, segundo a concepção de Friedrich Stein e o 

desenvolvimento subsequente da doutrina processual, mostram-se inconsistentes tanto 
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 TARUFFO, Michele. La prova dei fatti giuridici, p. 195. Colhe-se do mesmo autor: “Todavia, são 

ainda mais numerosas as máximas de experiência que não se fundam sobre nenhuma confirmação 

científica ou empírica, mas justamente apenas sobre uma pretensão experiência. Nestes casos se trata de 

generalizações radicalmente espúrias.” (Tradução livre. TARUFFO, Michele. Considerazioni sulle 

massime d´esperienza. Op. cit., 558).  
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 TARUFFO, Michele. Senso comune, esperienza e scienza nel ragionamento del giudice. Op. cit., p. 

142-143. 
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 TARUFFO, Michele. Op. loc. cit.. 
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 Idem, ibidem.  
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em relação ao método para estabelecê-las, como, também, em relação à possível origem 

do conhecimento social que as informa.  

 Ainda segundo Michele Taruffo, a tentativa de aproveitamento do conceito, 

como a versão probabilística das regras de experiência, nas quais estariam 

compreendidas as generalizações incompletas e as regras de “natureza quase-geral”, 

importa, em verdade, em um novo conceito que não guarda correspondência com a sua 

concepção original. Da mesma forma, a ampliação do conceito, conforme uma 

interpretação menos rigorosa do seu conteúdo, isto é, no sentido de que este poderia 

abarcar quaisquer noções que o juiz obtém da experiência comum, acarreta a 

inconsistência conceitual já apontada por Guido Calogero, bem como a inutilidade da 

construção dogmática.
329

 

 Desse modo, a única finalidade útil para o conceito seria a heurística ou 

abdutiva, isto é, para formular hipóteses a respeito dos fatos da causa, mas de todo 

modo sujeitas à confirmação em elementos de prova, de forma que as regras de 

experiência não são, por si sós, aproveitáveis para a inferência probatória.
330

 

 Como alternativa prática à categoria das regras de experiência, Michele Taruffo 

indica a “cientificização” da inferência probatória, ou seja, a adoção de métodos obtidos 

em diversas áreas de pesquisa do conhecimento científico, com o objetivo de conferir-

lhe confiabilidade, controlabilidade, racionalidade e de justificação.  Propugna, assim, a 

aplicação de modelos probabilísticos matemáticos e lógicos para assegurar a 

racionalização das inferências probatórias, isto é, conforme cálculos de probabilidade 

quantitativa, ou, ainda, de probabilidade lógica, bem como o uso de provas cientificas 
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 Idem. Op. loc. cit.. 
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 TARUFFO, Michele. Considerazioni sulle massime d´esperienza. Op. cit., p. 560-564.  
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de várias áreas do conhecimento (sociologia, psicologia, psiquiatria, epidemiologia etc.), a 

exemplo da experimentação observada no processo civil norte-americano. 331 

 Quatro observações devem ser expostas para situar a noção de regras de 

experiência vis-à-vis com as críticas anteriormente esboçadas, bem assim para 

estabelecer as possibilidades de revisão e de aproveitamento da categoria em si, e não 

apenas do conceito proposto por Friedrich Stein.  

 A primeira refere-se ao uso, pelo juiz, de conhecimentos empíricos para 

interpretar e valorar as provas, sem que exista previsão típica em lei a respeito da 

admissibilidade dessas proposições ou regras. 

 Desde que superado ou abandonado o sistema das provas legais, ou seja, aquele 

segundo o qual a eficácia dos meios de prova é sempre previamente tarifada em lei, e 

adotado o da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, apresentaram-se 

dois problemas para a teoria da prova jurídica, a saber, a preocupação em estabelecer 

critérios que se mostrem racionais e modulados pelo direito na valoração das provas  (i)  

e os meios de controle da utilização desses mesmos critérios (ii).
332

 

 A verificação óbvia de que o juiz, no âmbito do sistema da persuasão racional, 

utiliza-se habitualmente e, em grande extensão, de conhecimentos próprios, desencadeia 

como contraponto a preocupação em se instituir métodos de controle do exercício desse 

poder. 

 Entretanto, outra constatação é, também, intuitiva: na esfera da persuasão 

racional sempre haverá margem para que o juiz se utilize desses conhecimentos ou 

noções empíricas, porque, se forem impostas demasiadas limitações, impedimentos ou 

requisitos, esse sistema convolar-se-ia, embora mal disfarçado, na tarifação dos critérios 

ou métodos para a inferência probatória.  
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 TARUFFO, Michele. Senso comune, esperienza e scienza nel ragionamento del giudice. Op. cit., p. 

147-151. 
332

 WALTER, Gerhard. Op. cit., p. 94-95.  
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 A segunda concerne à questão de cunho gnosiológico ou epistemológico, que se 

traduz em eco das mesmas discussões suscitadas no orbe da teoria da pesquisa 

científica, principalmente quanto ao denominado “problema da indução”, isto é, a 

justificativa a respeito da correção e validade das proposições obtidas por meio da 

indução generalizante.
333

 
334

 

 Conforme já mencionado, não cabe aqui reproduzir um inventário das teorias e 

críticas sobre os acertos ou desacertos de uma ou outra; contudo, é lícito reafirmar que, 

na formulação dessas regras de interpretação e valoração das provas, o juiz 

habitualmente se utiliza de elementos e informações que se constituem em proposições 

com base na experiência. 

 Assim, quando o juiz interpreta o vocabulário empregado por uma testemunha e 

valora a coerência do seu relato, ou analisa se dado laudo pericial dispõe de rigor 

técnico ao estabelecer suficientes fatores técnicos de comparação para avaliar um bem, 

evidentemente emprega conclusões empíricas, as quais podem resultar, 

respectivamente, do convívio na comunidade, da prática profissional que advém da 

análise reiterada de casos anteriores ou da leitura de obras especializadas, em suma, de 

sua educação e vivência.  

 A constituição dessas proposições ou conclusões, porém, não advêm 

exclusivamente de induções generalizantes ou de simples observações, por analogia, de 

                                                 
333

 Sobre o assunto: POPPER, Karl R.. Op. loc. cit.; RUSSEL, Bertrand. Os problemas da filosofia. 

Tradução de Desidério Murcho. Lisboa: Edições 70, 2008, p. 119-129.  
334

 De forma bastante abreviada, o “problema da indução”, ou seja, da justificação dos enunciados 

empíricos, recebe em geral quatro soluções: a) rejeição da indução: ela não existe como método válido 

(Karl Popper); b) reconstrução da indução: adicionam-se premissas (John Stuart Mill) ou as conclusões 

constituem proposições probabilísticas (Rudolf Carnap); c) pragmática: o procedimento indutivo não 

admite justificação nos mesmos padrões que a dedução, mas não deixa de ser lógico ou válido (Charles S. 

Peirce, Hans Reichembach); d) pseudo-problema: a questão é linguística ou conceitual, de modo que não 

precisa ser resolvida, mas “dissolvida” (Paul Edwards) (GRACIO, Maria Claudia Cabrini. Lógicas 

moduladas e raciocínio sob incerteza. Tese de doutorado. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 

Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 1999, p. 26. Disponível em: <http://libdigi.unicamp.br/>. 

Acesso em: 20.11.2008). 
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eventos congêneres: hipóteses podem ser formuladas em abstrato, para que sejam 

confrontadas com os fatos (dedução), ou, ainda, a partir de resultados observados 

podem ser inferidas hipóteses, cuja confirmação se obtém pela verificação de eventos 

similares (abdução ou retrodução).  

 Com isto se quer dizer que as proposições de caráter geral consubstanciadas na 

categoria denominada “regras de experiência” não se limitam ao conhecimento advindo 

da indução generalizante, mas decorrem de uma combinação de diferentes métodos de 

análise de eventos ou comportamentos humanos.
335

 

 É preciso distinguir que nesta concepção não há confusão entre a formulação de 

regras de experiência e a inferência probatória, mas, sim, que aquelas também resultam 

da combinação de diferentes métodos, os quais, por certa comodidade da doutrina 

processual, convencionou-se restringir ao indutivo.  

 Segundo essa acepção, o grau de certeza advindo da regra de experiência decorre 

da falseabilidade ou não da proposição que ela veicula, ou seja, a hipótese deve ser 

sempre confrontada com os fatos, para inferir a sua correção e validade, estando sujeita 

a revisão ou substituição, caso traduza uma inverdade ou se mostre inadequada.
336

 

 Convém notar, neste ponto, que o próprio Friedrich Stein explica que a correção 

e a validade das regras de experiência devem ser constantemente objeto de novas 

análises e verificações, não se constituindo, portanto, em axiomas imutáveis
337

, de modo 

que não se mostram fundadas as críticas à suposta certeza absoluta que ele haveria 

atribuído a essas proposições.  

 A terceira consideração corresponde à existência de uma real “cultura média”, a 

partir do qual seria possível extrair noções de conhecimento comum a todos os 

                                                 
335

 No mesmo sentido da utilização ao menos dos métodos dedutivo e indutivo, mas com fundamento na 

experiência: MENDES, José de Castro. Op. cit., p. 664-665. 
336

 FAZZALARI, Elio. Instituzioni di Diritto Processuale. Pádua: CEDAM, 1996, p. 384-385. 
337

 STEIN, Friedrich. Op. cit., p. 37-39.  
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seguimentos sociais, étnicos etc., em virtude da complexidade e da constante 

transformação das sociedades contemporâneas. 

  Conquanto as sociedades atuais não disponham efetivamente de uma cultura 

absolutamente homogênea, principalmente naquelas em que se verifica grande 

estratificação das classes sociais, como é o caso do nosso país, parece demasiado 

cogitar-se da completa inexistência de uma cultura e de informações partilhadas 

coletivamente, principalmente à vista da notória massificação do ensino básico e dos 

meios de comunicação e divulgação de conhecimentos, cada vez mais acessíveis a 

amplos setores da população (televisão, internet etc.). 

 Por outro lado, em sentido contemporâneo, exige-se do juiz, como é corrente, 

muito maior participação e conhecimento a respeito das “diferentes realidades sociais”, 

ou seja, do modo de vida nas diferentes classes sociais, grupos etc., incumbindo-lhe o 

dever de sintonia social, isto é, de informar-se, tanto em sentido global, como particular, 

a respeito das comunidades ou segmentos sociais compreendidos em sua esfera de 

atuação. 
338

 

 Neste aspecto, diversamente, as regras de experiência, justamente por sua fluidez 

e possibilidade de constante revisão, cumprem a importante função de fornecerem 

instrumentos de análise e valoração dos fatos que são passíveis de permanente 

atualização e redefinição dos conteúdos, em simetria com as especificidades e as 

frequentes mutações de diferentes contextos sociais, econômicos e culturais.
339

 

                                                 
338

 Assim, dentre os deveres sociais do juiz, apresenta-se o de sintonia social, isto é, “que faz do Juiz o 

conhecedor da própria realidade circunjacente, como que especialista em apreender os extratos da 

experiência da sociedade a que serve.” (BENETI, Sidnei Agostinho. Da conduta do juiz. São Paulo: 

Saraiva, 1997, p. 172).    
339

 Neste sentido, FARIA, José Eduardo, embora denominando-as “regras de julgamento” e relacionando-

as à interpretação jurídica, e não à teoria da prova: “Por intermédio delas, as normas e os conceitos 

jurídicos podem ser interpretados e ser permanentemente redefinidos segundo as singularidades de um 

dado contexto social, econômico, político e cultural e de um período histórico específico (sem que tal 

possibilidade signifique, ao menos em tese, arbítrio ou mesmo risco de anomia jurídica). São essas regras 

que tornam possíveis compreender como, dentro de uma certa regularidade, vão ocorrendo mudanças 
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 Dito de outra maneira, por disporem de bases empíricas que permitem a 

atualização habitual, mostram-se mais adequadas para se obter orientações que gozam 

de maior correspondência com as rápidas modificações dos contextos sociais, culturais, 

econômicos, políticos etc..  

 A quarta colocação diz respeito à utilidade do conceito para a dogmática 

processual, caso adaptado para a sua feição probabilística ou compreensivo de 

diferentes proposições empíricas que não guardem a necessária certeza, por exemplo, 

como aquela encontrável nas informações decorrentes da vulgarização científica (leis 

naturais etc.). 

 Os conceitos e as categorias processuais, como a generalidade dos conceitos 

jurídicos, mostram-se adequados quando traduzem eficazmente uma finalidade prática, 

em correspondência com a realidade, quer dizer, se e enquanto mostram-se úteis à 

solução de problemas concretos ou a tomada de decisões.  

 Nada obstante a finalidade primitiva da categoria tenha perdido o sentido de 

atualidade, ou seja, que o feitio original de controle das inferências por meio de 

silogismos lógicos não ofereça mais interesse prático, não há impedimento em valer-se 

da concepção original,  para, mediante a sua atualização, descobrir-se novas e possíveis 

utilidades.
340

 

 Assim, se é acorde, consoante acima se expôs, que no sistema da persuasão 

racional o juiz se vale habitualmente de conhecimentos obtidos na sociedade em que 

atua, isto é, como “ser vivente”, a tentativa de explicação desse “fenômeno” por meio 

da categoria das regras de experiência ainda guarda sentido de atualidade, desde que 

                                                                                                                                               
quer no conteúdo, quer no sentido, quer no alcance das normas e dos conceitos jurídicos.” (FARIA, José 

Eduardo.  O direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 277).  
340

 Embora com finalidade diversa, pois relacionada exclusivamente aos juízos de verossimilhança, 

correlacionados, a rigor, apenas à abdução ou retrodução, a ideia da possibilidade de releitura do conceito 

foi propugnada já por CALAMANDREI, Piero (Verdad y Verosimilitud en el proceso civil.  In: ______. 

Estudios sobre el Proceso Civil. Tradução de  Santiago Sentis Melendo.Buenos Aires: EJEA, 1986, p. 

317-353). 
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entendido, por exemplo, que a formulação dessas proposições parte não apenas de 

constatações indutivas, e nem se prestam tão somente a formular silogismos lógico-

dedutivos.  

 Note-se que as alternativas a essa compreensão não se mostram atraentes, quer 

porque importam em reconhecer que essas noções utilizadas pelo juiz reputam-se como 

simples lugares comuns (topoi) e, portanto, ligados exclusivamente à persuasão – sendo 

a rigor incontroláveis -, quer porque podem atrelar a inferência probatória a cada passo 

a análises de cunho científico, as quais, em última análise, importariam em tarifar não 

os meios de prova, mas a sua interpretação e valoração.   

 De outro lado, a ampliação de estudos interdisciplinares científicos produzidos 

no âmbito do processo, em substituição a essas proposições empíricas, embora, em 

princípio, possa conferir um grau maior de confirmação às inferências probatórias, 

apresenta o grave inconveniente de encarecer o custo das demandas, além de importar 

em maior tempo de tramitação.
341

 

 Outro ponto que merece atenção é a inviabilidade prática, sob vários aspectos, 

de condicionar as valorações ou substituir as regras de experiência, por completo, pelos 

estudos científicos interdisciplinares.  

 As noções e proposições que constituem as regras de experiência são utilizadas, 

com profusão, em todas as fases do procedimento, tanto com funções de prognose 

(seleção e complementação), como, também, de inferências para a verificação-

ocorrência e reconstrução dos fatos, a interpretação e a valoração dos elementos de 

prova. 

                                                 
341

 O caso do processo norte-americano é paradigmático, ou seja, a fase probatória, a qual é citada como 

exemplo do uso de perícias interdisciplinares para as mais diversas questões (TARUFFO, Michele. Senso 

comune, esperienza e scienza nel ragionamento del giudice. Op. cit., p.148-149), é a principal responsável 

pelo aumento dos custos e do tempo de tramitação dos processos (SOARES, Guido Fernando Silva. 

Common Law: introdução ao direito dos EUA. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 147). 



109 

 

 

 Assim, pode-se dizer, sem exagero, que a partir da análise da petição inicial, 

quando é verificada a narrativa do demandante, em contraste com as provas que a 

instruem (documentos) e aquelas indicadas para a produção subsequente (testemunhas, 

perícia etc.), tem início o uso de regras de experiência com a finalidade de prognose, por 

exemplo, para estabelecer a adequação e suficiência dos meios de prova indicados com 

relação aos fatos do caso específico e, conforme o caso, ordenar as complementações 

necessárias. 
342

  

 A própria seleção do material probatório, por exemplo, para excluir provas 

desnecessárias ou excessivas, ou ordenar a complementação de elementos 

insuficientes
343

, a partir das narrativas sobre os fatos, implica, seguramente, no uso de 

noções empíricas e que se constituem em regras gerais que não encontram previsão 

típica em lei.  

 É conveniente fixar esse ponto, para que não pareça estar sendo confundida a 

análise da conformidade dos meios de prova com o uso de regras de experiência: não só 

as previsões legais de adequação dos meios de prova intercedem na seleção do material 

probatório – embora a lei geralmente discipline a matéria de forma abrangente - , como, 

também, noções de caráter eminentemente empírico, sem expressa previsão normativa, 

e que dispõem de extrema importância.  

 Conquanto essas proposições das mais diversas espécies devam, sem dúvida, ser 

informadas por critérios de controlabilidade etc., parece que não se mostra suficiente 

apenas dar por fracassada a tentativa de racionalizá-las e extremá-las de outras 

categorias, substituindo-as por noções igualmente fluídas, e que também não permitem 
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 Arts. 282, inc.VI, 283, 284, 276, do CPC. 
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 Art.130 do CPC: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas 

necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.” 
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identificar corretamente no que consistem esses critérios utilizados amplamente pelo 

juiz na seleção, interpretação e valoração do material probatório.     

 Em resumo, e no essencial, a simples eliminação do conceito da dogmática 

processual importaria em aceitar uma noção ainda mais vaga sobre algo que 

efetivamente existe, e que necessariamente deve ser objeto de racionalização e controle.   

 Dessas críticas, porém, obtém-se uma importante ilação, isto é, a necessidade de 

que as regras de experiência sejam informadas por critérios de confiabilidade, 

controlabilidade e racionalidade, os quais podem se valer de estudos científicos 

interdisciplinares para a confirmação da sua correção e validez, embora com feição 

complementar, e não exclusivamente substitutiva.  

 

2.5 Revisão do conceito 

 

 A partir das considerações expostas anteriormente, pode-se afirmar que, mesmo 

de acordo com os críticos mais severos do conceito proposto por Friedrich Stein, é 

inegável que na interpretação e análise do contexto de fato deduzido no processo o juiz 

sempre se utiliza de proposições que não dispõem de previsão legal e que são advindas 

de sua própria experiência.
344

 

 Há, também, um consenso na doutrina processual sobre esse ponto, isto é, de que 

o juiz, para a verificação e reconstrução dos fatos e a valoração das provas, não se vale 

apenas daqueles elementos trazidos pelas partes e que decorrem dos meios de provas de 

que estas se utilizam, sendo impossível evitar ou eliminar esses enunciados empíricos, 

                                                 
344

 CALOGERO, Guido. Op. cit., p. 109; TARUFFO, Senso comune, esperienza e scienza nel 

ragionamento del giudice, Op.cit, p. 121-123. 
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uma vez que seja adotado o sistema da persuasão racional ou do livre convencimento 

motivado.
 345

 

 Deste modo, é possível também afirmar que a categoria das regras de 

experiência – e não necessariamente o conceito proposto por Friedrich Stein em sua 

feição original – ainda se mostra válida e plenamente aproveitável, visto que não se 

pode ignorar que o juiz se utiliza, habitualmente e em grande extensão, dessas 

proposições empíricas, isto é, elas desenvolvem uma função insubstituível na formação 

da convicção judicial.  

 Tomando-se por empréstimo locução da teoria da pesquisa científica, esse é o 

“núcleo irredutível” ou “firme” 
346

 da categoria, ou seja, a hipótese teórica geral a partir 

da qual deve se desenvolver a construção doutrinária e que se encontra a salvo de 

críticas, por força de hipóteses auxiliares, ou seja, o sistema da persuasão racional, a 

distinção entre conhecimento privado e objetivo etc..  

 Duas ordens de questões, porém, apresentam-se a partir dessa colocação, ou seja, 

a necessidade de se conferir objetividade às proposições empíricas, tendo-se como 

referência, em primeiro lugar, o método para obtê-las (confiabilidade e credibilidade), e, 

por outro aspecto, a sua correspondência com o direito, ou seja, a sua capacidade de 

justificação (racionalidade e controlabilidade).  

 Portanto, a primeira concerne ao método de obtenção das proposições ou 

enunciados empíricos, em razão das críticas referentes ao método indutivo como meio 

seguro para a obtenção de conhecimentos.  

                                                 
345

 Cf. a bibliografia da nota 130. Especificamente neste sentido: FLORIAN, Eugenio. Op.cit., p. 344-

346; LENT, Friedrich. Op.cit., p. 95; NOBILI, Massimo. Op. cit., p. 125; MANNARINO, Nicola. Op.cit., 

p. 153.  
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 LAKATOS, Imre. La metodología de los programas de investigación científica. Madri: Alianza 

Editorial, 1989, p. 13 e segs.. 

 



112 

 

 

 Conforme já acenado, o método indutivo é objeto de frequentes oposições no 

âmbito da epistemologia; contudo, a doutrina sobre a prova jurídica apresenta, em geral, 

quatro soluções para essa questão. 

 A primeira, de orientação retórica, considera essas proposições como simples 

“lugares comuns” decorrentes da experiência, conforme opiniões consensualmente 

aceitas 
347

 ou instrumentos individualizados de escolhas adequadas ao caso concreto, 

com função tópico-eurística.
348

 

 A segunda aceita que as regras de experiência possam ser formuladas pelo 

método indutivo, mas com a ressalva de que estas não dispõem do pretenso caráter de 

generalidade, bem como de que só podem obter confirmação probabilística.
349

 

 A terceira reafirma a validade da indução como método para obter as regras de 

experiência, por meio da observação do que ocorre na maioria dos casos particulares e 

ainda que estes não sejam quantificados.
350

 

 A quarta estabelece que as proposições não advêm apenas do método indutivo, 

ou do método dedutivo, como propugnava antiga doutrina, mas da utilização de ambos, 

com confrontação nos dados empíricos. 
351

 

 A primeira solução não é adequada, uma vez que a inferência probatória não se 

qualifica por elementos de caráter emotivo ou intuitivo, com feição meramente 

argumentativa ou persuasiva, porquanto está direcionada à verificação e demonstração 

dos fatos, com suporte em dados concretos da experiência que se consubstanciam na 

prova. Por isso, a utilização episódica de lugares comuns na fundamentação da sentença 
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 LOMBARDO, Luigi. Op. cit., p. 153-154. 
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 BALDASSARE, Pastore. Op. cit., p. 183. 
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 DENTI, Vittorio. Op. cit., p. 279-280; RUSSO, Vicenzo e ABET, Antonio, Op. cit., p. 79-83; 
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não implica em afastar da inferência probatória a característica de que é um juízo sobre 

a verdade dos fatos. 
352

 

 Deste modo, associar as regras de experiência aos “lugares comuns” ou tópicos 

(topoi) importa na desconsideração da prova como instrumento para se atingir um 

conhecimento verdadeiro sobre os fatos. 
353

 

 Além disso, e de todo modo, reputar-se, por exemplo, que as regras de origem 

científica constituam “lugares-comuns” com função “tópico-eurística” à especificidade 

do caso, parece, no mínimo, um exagero, que vai de encontro ao caráter 

indiscutivelmente genérico e abstrato dessa espécie de proposições.  

 Quanto às demais colocações, é necessário ter presente algumas explicações, 

antes de estabelecer um posicionamento sobre o tema. 

 Embora incidindo em truísmo, é incontornável aludir à complexidade das 

questões a respeito da correção dos métodos cognoscitivos, não sendo o caso de 

apresentar nesta pesquisa, como mais de uma vez se afirmou, um histórico ou resumo 

das discussões sobre o tema. 

 Nada obstante isto, é possível afirmar, embora de forma esquemática, que tanto 

as teorias denominadas “indutivistas”, como aquelas que lhes opõem a insuficiência 

para obter resultados ou regras de caráter geral e abstrato, se amparam em hipóteses ou 

conjeturas que, em última análise, têm por pretensão a verdade, mas concomitantemente 

guardam a consciência de que é provável não atingi-la, sendo de rigor, entretanto, 

procurar métodos e resultados que confiram ao conhecimento a maior objetividade 

possível.
354
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 MANNARINO, Nicola, Op. cit., p. 170-171.  
353

 Cf. item 2.1.4. 
354

 Segundo POPPER, Karl R., talvez o maior crítico do “indutivismo” na filosofia da ciência: 

“Aceitamos, portanto, a ideia de que a função da ciência é a busca da verdade, ou seja, de teorias 

verdadeiras (embora, como observou Xenófanes, podemos nunca alcançá-la ou mesmo não reconhecer 

sua veracidade). Enfatizamos, porém, o fato de que a verdade não é o único objetivo da ciência. 



114 

 

 

 Por outro lado, as teorias relacionadas ao procedimento dedutivo como método 

de obtenção do conhecimento também podem apresentar o inconveniente de não 

fornecerem explicações adequadas, ou seja, as generalizações podem não propiciar, por 

exemplo, justificação ou previsões sobre acontecimentos particulares.
355

 

 Deve-se evitar, porém, o risco de adotar uma postura cética ou simplesmente 

relativista, a exemplo daquelas que admitem “verdades” meramente “consensuais” 
356

, 

ou, como outras, que pugnam pelo abandono completo de quaisquer critérios para 

selecionar hipóteses e inferências, por reputá-las inconciliáveis com os meios pelos 

quais se obtém o conhecimento 
357

, sob pena de instituir-se a arbitrariedade ou a 

idiossincrasia como métodos validamente aceitos. 

 De outra parte, é necessário considerar, também, que a dedução e a indução 

costumam-se apresentar como procedimentos muito mais simétricos do que usualmente 

se enuncia, principalmente em sentido lógico.
358

 

 Portanto, a solução da questão não parece residir apenas em se fixar a priori um 

procedimento ou método, em descartar a observação e o método indutivo, ou reduzir-lhe 

a credibilidade, mas de atingir critérios de adequação, controle de validade e justificação 

dessas proposições. 

 Nesta linha, a correção da eventual deficiência cognitiva da formulação das 

regras de experiência não constitui obstáculo intransponível para validar a categoria, 

                                                                                                                                               
Procuramos mais do que a simples verdade: buscamos uma verdade interessante – difícil de ser 

descoberta. Nas ciências naturais (em oposição à matemática), procuramos a verdade com alto grau de 

capacidade explicativa, no sentido de logicamente improvável.” (Verdade, racionalidade e a expansão do 

conhecimento científico. In: _______. Conjecturas e refutações: o progresso do conhecimento 

científico. Tradução de Sérgio Bath. Brasília: UNB, 1972, p. 255).  
355

 LAMBERT, Karel e BRITTAN, Jr., Gordon G..Introdução à filosofia da ciência. Tradução de 

Leonidas Hegenberg e Octanny Silveira da Mota. São Paulo: Cultrix, 1972, p. 55.  
356

 Como decorrem, por exemplo, de leituras simplistas da obra de KUHN, Tomas S.(A estrutura das 

revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 2000), conforme a crítica pertinente de TARUFFO, 

Michele (TARUFFO, Michele. La simplice verità: il giudice e la construzione dei fatti, p. 75).  
357

 Como defende FEYERABEND, Paul. Contra o método. Tradução de Cezar Augusto Mortari. São 

Paulo: UNESP, 2007, p. 31-43. 
358

 HAACK, Susan. Filosofia das lógicas. Tradução Cezar Augusto Mortari e Luiz Henrique de Araújo 

Dutra. São Paulo: UNESP, 2002, p. 45, nota 3. 
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desde que se compreenda que, para a formulação dos enunciados, também são passíveis 

de utilização outros procedimentos cognitivos, ou seja, o dedutivo e, conforme o caso, o 

abdutivo. 

 A inversão epistemológica, ou seja, de que as proposições não decorrem 

diretamente das observações dos fatos, mas que em grande medida são orientadas por 

referenciais previamente estabelecidos, para, na sequência, serem confrontadas com os 

fatos, não lhes subtrai o caráter empírico, de qualquer modo essencial para a obtenção 

do conhecimento.
359

 

 Contudo, não se propõe a adoção irrestrita do método hipotético-dedutivo
360

, 

quer porque numa segunda etapa, necessariamente a análise e crítica das observações 

deve se fazer por indução, quer porque há situações em que se parte das consequências à 

conclusão, como se verifica no procedimento abdutivo.
361

  

 Sob esta óptica, o aproveitamento do método indutivo, em combinação com o 

hipotético-dedutivo, importa em admitir como hipóteses todas as proposições válidas 

que encontram fundamento na experiência.
362

 

 Note-se que não se cuida de incorrer em conciliação metodológica, ou apenas 

em uma solução “eclética”, mas de discernir que também são empregados, em verdade, 

outros meios para a obtenção das proposições: formula-se determinado enunciado 

hipotético (se A, então B) ou abdutivo (se A, então é possível B), para na sequência 

                                                 
359

 QUINE, Willard V.O. Elogio de los enunciados observacionales. In: _______ Acerca del 

conocimiento cientifico y otros dogmas. Tradução de Francisco Rodríguez Consuegra. Barcelona: 

Paidós, 2001, p. 113-117.  
360

 De forma muito simplificada, o método hipotético-dedutivo caracteriza-se por estabelecer uma 

hipótese, formulada de modo conjectural e não justificado, a partir da qual, por meio de deduções lógicas, 

podem-se atingir conclusões. Essas conclusões devem ser comparadas, tanto entre si como com outros 

enunciados, bem assim com os fatos. A partir do confronto dessas conclusões com as aplicações 

empíricas será possível obter duas ordens de resultados, ou seja, de compatibilidade ou incompatibilidade 

(POPPER, Karl R.. Op. cit., p. 33 e segs.).  
361

 Cf. item 2.1.1. 
362

 GRACIO,Maria Claudia Cabrini. Op. cit., p. 39 e 179. 



116 

 

 

submetê-lo à crítica de confirmação ou refutação, segundo observações de fatos ou 

comportamentos. 

 Segundo esta perspectiva, é possível estabelecer que as observações em geral 

pressupõem referenciais (valores, meios de cognição etc.), que as condicionam e, por 

isso, devem ser objeto de análise e controle.  

 Em qualquer caso, porém, não se prescinde da base empírica, isto é, do 

conhecimento advindo da experiência, que é utilizado para confrontar e averiguar a 

correção e validez das proposições; porém, exige-se maior rigor e objetividade na 

conformação dos enunciados, os quais devem ser objeto de constante comparação, 

reanálise e crítica, como, aliás, já advertira Friedrich Stein. 
363

 

 Neste ponto apresenta-se a questão dos métodos para confirmação ou refutação, 

isto é, por quais meios será possível justificar os enunciados empíricos obtidos mediante 

o confronto da hipótese formulada (dedução ou abdução) vis-à-vis com as observações 

(indução). 
364

 

 Quanto às regras de experiência, e para o direito processual, o procedimento ou 

“etapa” indutiva, encontraria, em geral, duas formas de justificação: a primeira, 

conforme as ideias de “cultura média” ou de “normalidade” (id quod plerunque 

accidit)
365

, e a segunda de acordo com bases probabilísticas para aferir esta última 

característica.
366

 

 A justificação das proposições com fundamento na cultura média ou 

“normalidade” (id quod plerunque accidit) , segundo os seus críticos, envolveria mais a 

noção de aceitabilidade do que propriamente a de confirmação, pois antes importariam 

                                                 
363

 STEIN, Friedrich. Op. cit., p. 37-39.  
364

 Cf. notas 190 e 191. 
365

 Ou decorrentes do “senso comum” (TARUFFO, Michele. La prova dei fatti giuridici, p. 248 e nota 

89).  
366

 Cf. nota 206. 
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em generalizações incompletas ou vagas do que hipóteses verificadas segundo critérios 

científicos.
367

 

 A segunda modalidade, ou seja, por meio de fundamentação probabilística, 

encontra no plano prático uma dificuldade intransponível, uma vez que o juiz não 

dispõe de dados para a confrontação, ou seja, não há acesso ou simplesmente não 

existem “experimentos controlados” que assegurem a previsão de repetições (frequência 

relativa ou graus de confirmação), principalmente quando são examinados 

comportamentos humanos. 

 Note-se que a referência à probabilidade estatística e, portanto, objetiva ou 

quantitativa, diversamente da probabilidade subjetiva ou lógica
368

, pressupõe a 

existência, em concreto, de dados numéricos de confirmação.
369

  

 A ausência de elementos de comparação importa na impossibilidade de 

estabelecer a frequência estatística, ao passo que se estes se mostram parciais, ou seja, 

não guardam a necessária conexão com o caso singular examinado, evidentemente não 

são significativos e nem apresentam utilidade prática. 
370

 

 As regras de experiência utilizadas quotidianamente em julgamentos dispõem de 

múltiplos conteúdos e é lícito afirmar, sem exagero, que são praticamente 

infinitas.Deste modo, a rigor, parece no mínimo inviável cogitar-se de confirmações por 

meio de probabilidade estatística, mesmo que fossem criados para essa finalidade, por 

exemplo, institutos de apoio aos órgãos judiciais.  

                                                 
367

 “Mais frequentemente ao contrário essas bases não existem, e as máximas de experiência exprimem 

apenas generalizações grosseiras, tendências genéricas, opiniões e preconceitos difundidos, nos quais está 

baseada a cultura do senso comum sem nenhuma convalidação ou confirmação de tipo científico. Em 

particular, também quando exprimem tendências, frequências ou prevalências de certos fenômenos em 

determinados contextos, igualmente consistem em indicações e critérios assaz genéricos e vagos aos quais 

não são aplicáveis de modo atendível nenhuma quantificação precisa.” (Tradução livre. TARUFFO, 

Michele. Op. cit., p. 195). 
368

 Cf. item 2.1.3.  
369

 EGGLESTON, Richard. Op. cit., p. 11 e segs.; TARUFFO, Michele. Op. cit., p. 191-194.  
370

 TARUFFO, Michele. Op. loc. cit..  
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 Portanto, a solução, para o âmbito do direito processual, apresenta-se em 

reconhecer que, por um lado, as proposições empíricas podem ser revistas, uma vez que 

se defrontem com novas observações que provem a inadequação, como, por exemplo, 

em virtude da modificação de costumes sociais ou de estudos de ciências especializadas 

(sociologia, psicologia, antropologia etc.), e, por outro, que a sua formação 

necessariamente decorre da cultura média e da “normalidade” (id quod plerunque 

accidit), como as opções disponíveis e mais aceitáveis, quando são formulados os 

enunciados, mas de qualquer maneira sempre sujeitos a critérios para verificar-lhes a 

racionalidade, adequação e validez.  

 Nesta acepção, as observações para a confirmação ou rejeição de hipóteses 

constituem-se não como um conhecimento do particular de forma isolada, que acarreta 

soluções ad hoc ou casuísticas, mas do particular em seu senso de generalidade, com 

abrangência das relações objetivas entre os fatos ou condutas. 

 Esse posicionamento, até certo ponto pragmático, funda-se na constatação de 

que, dentre as opções factíveis, a utilização do id quod plerunque accidit se mostra 

como o instrumento que possibilita, com razoável margem de acerto, fixar proposições 

que apresentam evidências positivas que as confirmem, embora não conduzam, 

evidentemente, a juízos de certeza absoluta.  

 Nesta diretriz, a justificação dessas proposições empíricas deve amparar-se, 

convém repetir, em critérios objetivos, sendo de rigor a exclusão, portanto, de noções 

decorrentes de estereótipos ou preconceitos de qualquer ordem (de sexo, de classe, 

étnicos, culturais etc.).
371

 

 

                                                 
371

 O tema receberá ulterior desenvolvimento no Cap. III. 
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  Tendo como referência essas considerações, propõe-se, então, que as regras de 

experiência constituam-se como proposições ou enunciados, formulados a partir de 

hipóteses dedutivas ou abdutivas e que, depois de confrontadas com os fatos e, sujeitas, 

portanto, à confirmação ou refutação, destinam-se a formar juízos de verossimilhança 

ou, conforme o caso, de probabilidade lógica sobre as questões de fato. 

 

2.6 Regras de experiência comum e regras técnicas 

 

 

 As regras de experiência abrangem múltiplos conteúdos, conforme já exposto, 

de forma que podem compreender qualquer área de conhecimento humano, ou seja, 

científico, cultural ou social. 
372

 

 Tradicionalmente, porém, a doutrina processual 
373

 distingue as regras de 

experiência técnica ou científica das regras ditas “comuns”. 
374

 

 Segundo essa distinção, as regras de experiência comum são aquelas formuladas 

a partir da cultura média ou decorrem da observação do que normalmente acontece, ao 

passo que as regras de conteúdo técnico ou científico pressupõem conhecimentos 

especializados em ciências, artes ou profissões, isto é, exigem a atuação de um 

profissional qualificado ou perito para a aportá-las ao processo.
 375

 

                                                 
372

 CARNELUTTI, Francesco. La prueba civil, p. 65; MONTERO, Regina Garcimartín. Op. cit., p. 90.  
373

 A distinção remonta à doutrina alemã do século XIX, conforme as referências citadas por STEIN, 

Friedrich, Op. cit., p. 31, nota 24. 
374

 Assim como o art. 335 do CPC: “Em falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras de 

experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras da 

experiência técnica, ressalvado, quanto a esta, o exame pericial.” 
375

 MELERO, Valentín Silva. La prueba procesal: teoria general. Tomo I. Madri: Revista de Derecho 

Privado, 1963, p. 58; SANTOS, Moacyr Amaral. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. IV. 

Rio de Janeiro: Forense,1994, p. 43-44; CINTRA, Antonio Carlos de Araujo. Comentários ao Código de 

Processo Civil. Vol. IV. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 31. 
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 Entretanto, mesmo as regras de experiência técnico-científicas podem ser 

obtidas sem o auxílio de peritos, pois o juiz poderá se valer de outros meios para 

conhecê-las (consulta à literatura especializada etc.).
376

  

 Usualmente são utilizados na interpretação e valoração das provas 

conhecimentos que, embora advindos da pesquisa científica, integram, por exemplo, o 

currículo dos ensinos básico e médio (noções elementares de biologia, física, química 

etc.) ou podem ser alcançados mediante fontes de consulta de fácil acesso (livros 

técnicos, bancos de dados de órgãos públicos, universidades ou bibliotecas constantes 

da internet etc.).  

 Ou seja, embora constituam conhecimentos integrantes da cultura média ou se 

mostrem como facilmente acessíveis e assimiláveis, correspondem, em sentido próprio, 

a regras de experiência de cunho científico.  

 Dessa maneira, a distinção antes dispõe de caráter tópico-argumentativo do que 

propriamente etiológico, uma vez que a crescente vulgarização do conhecimento 

técnico-científico torna inviável estabelecer uma clara demarcação entre o saber que 

integra a cultura média e aquele que é, necessariamente, restrito a técnicos ou peritos.
377

 

  De outro lado, estabelecer “graus” de certeza às proposições, segundo a origem 

comum ou técnico-científica, ou seja, as regras comuns disporiam de um “peso” inferior 

com relação às de origem científica
378

, importa em problema que deve ser equacionado 

de outra forma: se a regra de experiência contraria evidência cientificamente aceita ou 

demonstrada, simplesmente não há como aplicá-la, não sendo lícito cogitar de diferentes 

“graus” de certeza, mas de proposição infundada e que não deve ser utilizada.  

                                                 
376

 FLORIAN, Eugenio. Op. cit., p. 347; SANTOS, Moacyr Amaral. Op. loc. cit.; LOPES, João Batista. 

Op. cit., p. 63; JAUERNIG, Othmar. Op. cit., p. 269-270; LABANDEIRA, Eduardo. Las maximas de 

experiencia en los procesos canonicos. Ius canonicum. Navarra:Universidade de Navarra. Vol. 29, nº 57, 

p. 254, Jan/Jun.1989. 
377

 Neste sentido: STEIN, Friedrich. Op. cit., p. 31-32.  
378

 Como propõe ROSITO, Francisco. Op. cit., p. 83.  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=744
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 Note-se que a distinção, por isso, não serve de critério seguro para estabelecer, 

por exemplo, quando o juiz deverá ordenar a produção de prova pericial ao invés de se 

valer de regras de que tenha ciência, uma vez que esta problemática, diversamente, se 

correlaciona em termos mais precisos com outros aspectos da teoria da prova, isto é, a 

possibilidade das partes atuarem na formação do convencimento judicial (contraditório 

e direito à prova).  

 

2.7 Funções 

 

 Em sentido lato, as regras de experiência podem desempenhar três funções 

principais, a saber, a “subsunção” do evento concreto ao fato espécie normativo, o 

conhecimento sobre os fatos da causa e a “valoração das provas”.
379

 
380

 

 A primeira concerne à interpretação da lei, tanto no âmbito extraprocessual 

como no intraprocessual, notadamente para a fixação do conteúdo dos conceitos 

jurídicos vagos ou indeterminados.
381

 Essa função integrativa, porém, não será objeto de 

análise específica, uma vez que, conforme já explicado, importa em dispersão quanto ao 

tema da pesquisa.
382

 

 Conforme uma visão mais específica e direcionada à verificação sobre os fatos, 

em correlação com a inferência probatória e a motivação das decisões, e como 

                                                 
379

 CALAMANDREI, Piero. La genesi logica della sentenza civile. Op. cit., p. 22, 39 e 51-52; 

BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Regras de experiência e conceitos juridicamente indeterminados. 

Op. cit., p. 63-64; MONTERO, Regina Garcimartín. Op. loc. cit..  
380

 A palavra “valoração” e a locução “valoração das provas” são empregadas, por certa comodidade, para 

a pronta identificação do tema, visto que a atividade de apreciação dos dados cognitivos não envolve, 

exclusivamente, juízos valorativos (isto é, sopesar o que é “valioso”), mas, também, juízos interpretativos, 

de análise crítica etc.. A inferência probatória não pode prescindir de juízos valorativos, principalmente 

para verificar a credibilidade dos dados probatórios (TARUFFO, Michele. Funzione della prova: la 

funzione dimonstrativa. Op.cit., p. 555); porém, não se limita a estimações de conteúdo axiológico, sob 

pena de comprometimento da objetividade das funções lógico-cognitivas que as provas desempenham 

(Neste sentido: TARUFFO, Michele. La motivación de la sentencia civil, p. 221). Assim, por 

“valoração das provas” ou “valoração” entenda-se interpretar, valorar e analisar criticamente os dados 

cognitivos, para a obtenção de juízos de probabilidade lógica. 
381

 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Op. loc.cit.; MONTERO, Regina Garcimartín. Op. cit., p. 91.  
382

 Vide a introdução. 
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desdobramento das duas outras funções mencionadas genericamente (conhecimento e 

valoração), as regras de experiência apresentam quatro finalidades, isto é, a heurística, a 

de prognose, a epistêmica e a justificativa. 
383

 

 A função heurística destina-se à formulação de hipóteses sobre os fatos postos 

em discussão, por intermédio do procedimento abdutivo e conforme o critério de 

“normalidade” dos eventos naturais e das relações humanas.
384

 

 Portanto, visa à construção de narrativas de hipóteses sobre os fatos discutidos 

no processo e que deverão ser objeto de confirmação ou refutação pelas provas.  Sob 

essa perspectiva, as regras de experiência atêm-se, preponderantemente, à atividade das 

partes na construção de narrativas sobre o contexto de fato em seus pronunciamentos, 

para oferecerem “boas hipóteses” de argumentação, de modo que não guardam relação 

direta com as funções cognitivas que também podem desempenhar.
 385

 

 Assim, para a formulação das narrativas da petição inicial e da contestação 

necessariamente empregam-se regras de experiência, tendo-se como referência o critério 

de normalidade, com a finalidade, por exemplo, de evitar causae petendi ou excipiendi 

incompatíveis, como resultaria da enunciação concomitante de argumentos 

inconciliáveis (pagamento e exigibilidade relativamente a uma mesma obrigação, 

pagamento seguido de novação etc.). 

 A função de prognose das regras de experiência, embora semelhante à heurística, 

desenvolve-se, de forma imediata, no plano da cognição e diz respeito à análise das 

narrativas das partes, para a adoção de providências de diversas ordens, mas 

                                                 
383

 TARUFFO, Michele menciona apenas três, a saber, a heurística, a epistêmica e a justificativa 

(Considerazioni sulle massime d´esperienza. Op. cit., p. 560). 
384

 Cf. itens 2.1.1, 2.1.3 e 2.3 supra. 
385

 TARUFFO, Michele. Op. cit., p. 563. 
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especialmente no que diz respeito à seleção, admissão e determinação dos dados 

probatórios. 
386

 

 Por meio de procedimentos abdutivos ou, conforme o caso, hipotético-dedutivos 

constituem-se juízos de possibilidade ou juízos de verossimilhança (si vera sint 

exposita) 
387

, consoante a normalidade (id quod plerunque accidit), por exemplo, para 

indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias, ordenar a complementação das 

provas trazidas pelas partes ou estabelecer a quem incumbirá produzir os dados 

cognitivos sobre determinado fato. 

 Na primeira hipótese obtém-se por regras de experiência, segundo um juízo de 

possibilidade, a verificação da necessidade ou não da produção de provas. Ou seja, se o 

fato configura-se, pela sua própria natureza, como impossível, por contrariar regras de 

experiência, é inútil produzir provas.
388

 

 A prognose sobre a adequação, admissibilidade e suficiência dos dados 

cognitivos, à vista das narrativas das partes, também é efetuada mediante regras de 

experiência. 

                                                 
386

 A doutrina alude à “valoração preventiva”, que não importa em vinculação do juiz ao resultado da 

prova (SATTA, Salvatore. Diritto Processuale Civile. Pádua: CEDAM, 1981, p. 310) ou ao “juízo de 

relevância” sobre a admissibilidade dos meios de prova (TARUFFO, Michele. La prova dei fatti 

giuridici, p. 320-321). 
387

 Os juízos de possibilidade e os juízos de verossimilhança importam em inferências diversas: a 

possibilidade refere-se à realidade de um fato, ao passo que a verossimilhança corresponde à aparência de 

ser real ou verdadeiro (MONTERO, Regina Garcimartin. Op. cit., p. 65-66). A inverossimilhança, por si 

só, nunca importa na inadmissibilidade da produção de provas (LESSONA, Carlo. Teoría general en la 

prueba em derecho civil. Trad. Enrique Aguilera de Paz. Vol.1. Madri: Hijos de Reus, 1906, p.285-287), 

uma vez que a narrativa que parece verossímil pode ser falsa, ao passo que outra que se mostra 

inverossímil pode ser verdadeira (TARUFFO, Michele. La prova dei fatti giuridici, p. 477). Cf. item 

2.1.3 supra. 
388

 A impossibilidade do fato pode ser “metafísica” ou “física” e decorre da transgressão de uma regra de 

experiência (ECHANDÍA, Hernando Devis, Op. cit., p. 318-320). A primeira caracteriza-se pelo princípio 

de contradição e acarreta a impossibilidade absoluta da ocorrência de um fato, como, por exemplo, de 

uma pessoa encontrar-se em dois lugares ao mesmo tempo, de forma que jamais admite a produção da 

prova (MONTERO, Regina Garcimartin. Op. cit., p. 66-68). Por seu turno, a impossibilidade “física” ou 

“natural” é relativa, ou seja, não há exclusão, sob qualquer hipótese, da ocorrência do fato, principalmente 

em virtude de progressos técnicos e científicos (p.ex. um viagem intercontinental em poucas horas era 

impensável há algumas décadas), de sorte que não implica necessariamente na inadmissibilidade da prova 

(MONTERO, Regina Garcimartin. Op.loc.cit.). Visto que se trata de impossibilidade relativa exige-se 

extrema cautela na apreciação (STEIN, Friedrich. Op. cit., p. 48-49), sendo preferível, em caso de dúvida, 

admitir a prova (ECHANDÍA, Hernando Devis, Op. cit., p. 206 e 318-319; MONTERO, Regina 

Garcimartin. Op.loc.cit.). 
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 Assim, nos casos de prova impossível, isto é, quando não existe nenhuma 

viabilidade da prova mostrar-se útil, o juízo de possibilidade forma-se mediante regras 

de experiência, como, por exemplo, quando por determinado meio se pretende deduzir 

do estado físico atual um estado físico anterior, embora o estado atual não possa 

demonstrá-lo 
389

, por haverem desaparecido os vestígios ou elementos materiais sobre 

os quais incidiria a verificação (vistoria, exame), em razão do longo tempo decorrido, 

das condições físicas naturais etc..
390

 
391

 

 Da mesma forma, a título de exemplificação, a pertinência do meio de prova 

indicado pela parte à modalidade do fato controverso afere-se por critérios de 

normalidade: testemunhas sem formação profissional específica costumeiramente não 

são habilitadas a prestarem informações confiáveis sobre complexas questões que 

pressupõem exames de caráter técnico-científico, cabendo, conforme o caso, a 

substituição ou complementação pela prova adequada.
392

 

 As regras de experiência igualmente têm por função estabelecer juízos de 

verossimilhança, para determinar a inversão do ônus da prova, como se verifica, por 

exemplo, nos processos que versam sobre responsabilidade civil comum 
393

 ou a 

                                                 
389

 LESSONA, Carlo. Op. loc.cit..  
390

 Ou seja, “há fatos que só podem ser objeto de verificação pericial em um momento sumamente 

transeunte e localizado em coordenadas tempo-espaciais as quais não são atingidas pelo poder do juiz” 

(Tradução livre. SABATÉ, Luis Muñoz. Técnica probatoria: estudios sobre las dificuldades de la prueba 

en el proceso. Bogotá: Temis, 1999, p. 362).  
391

 TFR - 4ª Região, Turma Suplementar, Agravo de instrumento nº 200504010392670, Relator Loraci 

Flores de Lima, j. 10/01/2006, DO 15/03/2006; TFR - 3ª Região, Agravo de instrumento nº 29256, 

Relator Leonel Ferrreira, j. 13/12/2006, DO 24/01/2007 (Disponíveis em: < http://www.jf.jus.br/cjf/>. 

Acesso em 12/11/2009). 
392

 Embora a “valoração” da suficiência da prova também possa se verificar em momento posterior, de 

todo modo exige-se a atuação positiva do juiz na seleção do material probatório a partir do qual emitirá a 

decisão (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Os poderes do juiz na direção e na instrução do processo. 

In: _______. Temas de Direito Processual, quarta série. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 47-49). 
393

 Ou seja, nos casos em que não existe uma presunção legal em prol de uma das partes, pois se houver 

não ocorrerá propriamente “inversão do ônus da prova”, mas regra especial à regra comum sobre a 

distribuição do ônus (presunção relativa) ou dispensa da demonstração do próprio fato (presunção 

absoluta) (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. As presunções e a prova. Op. cit., p. 60-64). 
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respeito de relações de consumo, conforme a disciplina do artigo 6º, inc. VIII, da Lei 

Federal nº 8.078/90 (CDC) etc.. 
394

  

 Cabe ressaltar que, nessas hipóteses, não se trata de juízos de probabilidade ou 

de regras de julgamento, mas, sim, de verdadeiros e próprios juízos de 

verossimilhança
395

, isto é, que prescindem de quaisquer elementos de prova e devem ser 

assentados antes do início da fase probatória, pois servirão para orientar os 

comportamentos das partes para influírem ativamente no convencimento do juiz.
396

 
397

 

 As regras de experiência exercem, também, aquela que, por excelência, é uma de 

suas principais funções, ou seja, a epistêmica. 

 A função epistêmica pode ser compreendida sob dois aspectos que são 

interdependentes, isto é, o primeiro que se relaciona com a verificação-ocorrência ou a 

                                                 
394

 Art. 6º, inc. VIII, da Lei Federal nº 8.078/90: “São direitos básicos do consumidor: ... VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo 

civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”. 
395

 Cf. item 2.1.3. 
396

 A disposição do art. 6º, inc. VIII, da Lei Federal nº 8.078/90, não constitui regra de julgamento, uma 

vez que as normas sobre a repartição do ônus da prova também podem caracterizar-se como regras de 

atuação das partes, ou seja, por quais maneiras estas devem orientar-se para produzir os elementos que 

influenciarão o convencimento do juiz. A “inversão do ônus da prova” apenas como regra de julgamento 

importa em desvantagem exagerada, bem assim em inegável “surpresa” à parte contra a qual a inversão é 

preconizada (fornecedor etc.), de modo que constitui violação ao princípio constitucional do contraditório 

e da ampla defesa (BARBOSA MOREIRA, Carlos Roberto. Notas sobre a inversão do ônus da prova em 

benefício do consumidor. In: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Estudos de Direito Processual: em 

memória de Luiz Machado Guimarães. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 135-139; CAMBI, Eduardo. Op. 

cit., p. 418-420).  
397

 O Superior Tribunal de Justiça dispõe de precedente específico com esse entendimento: “... é de se 

ressaltar que a distribuição do ônus da prova, em realidade, determina o agir processual de cada parte, de 

sorte que nenhuma delas pode ser surpreendida com a inovação de um ônus que, antes de uma decisão 

judicial fundamentada, não lhe era imputado. Por isso que não poderia o Tribunal a quo inverter o ônus 

da prova, com surpresa para as partes, quando do julgamento da apelação” (STJ, 4ª Turma, Recurso 

especial nº 720930, Relator Luís Felipe Salomão, j. 20/10/2009, DO 09/11/2009. Disponível em : 

<www.stj.gov.br/>. Acesso em : 15/12/2009). No mesmo sentido: “A inversão do ônus da prova, prevista 

no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, como exceção à regra do artigo 333 do 

Código de Processo Civil, sempre deve vir acompanhada de decisão devidamente fundamentada, e o 

momento apropriado para tal reconhecimento se dá antes do término da instrução processual, inadmitida a 

aplicação da regra só quando da sentença proferida. O recurso deve ser parcialmente acolhido, anulando-

se o processo desde o julgado de primeiro grau, a fim de que retornem os autos à origem, para retomada 

da fase probatória, com o magistrado, se reconhecer que é o caso de inversão do ônus, avalie a 

necessidade de novas provas e, se for o caso, defira as provas requeridas pelas partes.” (STJ, 4ª Turma, 

Recurso especial nº 881651, Relator Hélio Quaglia Barbosa, j. 10/04/2007, DO 21/05/2007. Disponível 

em: < www.stj.gov.br/>. Acesso em: 15/12/2009). 



126 

 

 

reconstrução dos fatos, e o segundo que concerne à interpretação e valoração das 

provas.  

 No primeiro aspecto, ou seja, na função que se pode denominar de cognitiva em 

sentido estrito, as regras de experiência atuam como instrumentos para estabelecer 

inferências sobre a ocorrência dos fatos, ou seja, mediante procedimentos mentais 

(dedutivos ou indutivos), formados com base em contextos de situações factuais ou 

indícios (fatos secundários) demonstrados pelas provas 
398

, obtém-se o acertamento ou a 

verdade sobre os fatos.
399

  

 Sob esta óptica, as regras de experiência servem como critérios cognitivos para 

verificar as hipóteses que se constituem a respeito dos fatos controversos, de modo que 

por meio delas são formuladas inferências sobre a verdade ou a falsidade das versões 

trazidas pelas partes. 
400

 

 Da mesma forma, constituem enunciados ou regras relacionais formuladas a 

partir de hipóteses
401

, que pressupõem a confirmação por eventos similares, os quais, 

por associação, admitem a conclusão de que, para o caso específico, verificou-se a 

mesma situação, porque assim se observou em outros casos congêneres.
402

 

 Assim, conforme enunciados com fundamento na normalidade dos 

acontecimentos formam-se juízos de probabilidade a respeito dos fatos 
403

, dos quais 

constituem alguns exemplos: a capacidade de trabalho das pessoas diminui depois de 

certa idade 
404

; o cônjuge tem a intenção de considerar como doação, e não como dívida 

                                                 
398

 Cf. item 2.2.3. 
399

 TARUFFO, Michele. Considerazioni sulle massime d´esperienza. Op. cit., p. 564-565. 
400

 Idem, ibidem, p. 564-565. 
401

 Cf. item 2.5. 
402

 BARBOSA MOREIRA, José Carlos.  Regras de experiência e conceitos juridicamente 

indeterminados. Op. cit., p. 62. 
403

 Entenda-se: probabilidade em sentido lógico. Cf. item 2.1.3 supra. 
404

 ROSENBERG, Leo. La carga de la prueba. Tradução Ernesto Krotoschin. Buenos Aires: EJEA, 

1956, p. 166. 
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restituível, o que o outro lhe deu durante a constância do casamento 
405

; uma pessoa que 

pretende comprar títulos não quer adquiri-los por valor superior à cotação do dia, salvo 

se existirem circunstâncias especiais
406

; os filhos de pessoas com baixa renda auxiliam 

no sustento dos pais até os vinte e cinco (25) anos de idade 
407

; a expectativa de vida 

média do brasileiro é de sessenta e cinco (65) anos
408

, mas é necessário observar as 

modificações dos indicadores demográficos, em constante transformação
409

; os serviços 

de entregas de alimentos preparados em grandes centros urbanos (pizzarias etc..) 

dependem essencialmente de comunicação por telefonia para poderem atuar 
410

; é irreal 

o argumento de locatário moroso de que houve o perdão do pagamento de dois (02) 

anos do valor de alugueres de imóvel 
411

; o atraso e cancelamento de voo por companhia 

aérea, sem prévio aviso, causa transtornos e aflições que caracterizam situação passível 

de indenização por dano moral 
412

 ; é  possível inferir que o devedor se dá por satisfeito 

na compra e venda quando outorga procuração para que terceiro faça a transferência da 

propriedade 
413

; o prenome incomum pode causar incômodos e situações de 

constrangimento pessoal que autorizam a alteração do nome civil 
414

; o pagamento de 

indenização de seguro efetua-se apenas depois de análise criteriosa, pela companhia 

                                                 
405

 Idem, ibidem, p. 166. 
406

 Idem, ibidem, p. 166. 
407

 STJ, 1ª Turma, Recurso especial nº 335058, Relator Humberto Gomes de Barros, j. 18/11/2003, DO 

15/12/2003 (Disponível em : <www.stj.gov.br/>. Acesso em: 15/12/2009). 
408

 STJ, 3ª Turma, Recurso especial nº 899869, Rel. Humberto Gomes de Barros, j. 13/02/2007, DO 

26/03/2007 (Disponível em : <www.stj.gov.br/>. Acesso em : 15/12/2009). 
409

 STJ, 3ª Turma, Recurso especial nº 885126, Relator Nancy Andrighi, j. 21/02/2008, DO 10/03/2008 

(Disponível em: <www.stj.gov.br/>. Acesso em: 15/12/2009). 
410

 1º TACSP, 11ª Câmara (Férias), Apelação n° 1.123.123-9, Relator Silveira Paulilo, j. 06/02/2003 

(Disponível em: <http://www.tj.sp.gov.br/>. Acesso em 12/11/2009). 
411

 2º TACSP, 4ª Câmara, Apelação nº 558335-00/7, Relator Mariano Siqueira, j. 30/11/1999 (Disponível 

em: <http://www.tj.sp.gov.br/>. Acesso em 12/11/2009). 
412

 TJSP, 16ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 7.136.077-3, Relator Rômolo Russo, j. 25/02/2008 

(Disponível em: <http://www.tj.sp.gov.br/>. Acesso em 12/11/2009). 
413

 TJSP, 4ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 264.298-4/0-00, Relator Elio Santarelli Zuliani, j. 

14/12/2006 (Disponível em: <http://www.tj.sp.gov.br/>. Acesso em 12/11/2009). 
414

 TJSP, 4ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 632.064-4/0-00, Relator Elio Santarelli Zuliani, j. 

27/08/2009 (Disponível em: <http://www.tj.sp.gov.br/>. Acesso em 12/11/2009). 
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seguradora, da validade do contrato e das circunstâncias do sinistro 
415

; o exercício de 

profissão modesta indica situação financeira precária e que não permite à parte arcar 

com o pagamento das custas e despesas processuais
416

;  a compra de passagens aéreas 

por valor muito abaixo do mercado, com o pagamento em conta bancária de terceiros, e 

não em nome da empresa que as negocia, revela a ilicitude da operação e não exime o 

comprador 
417

; a  circunstância de o fiador ser esposo da locatária induz  a conclusão de 

que ele tinha ciência das negociações entabuladas com o locador para a novação do 

contrato
418

; é impossível a inexistência de consumo de água, por vários meses, em 

imóvel utilizado para a exploração de restaurante
419

;  as frequentes viagens do marido 

ao exterior a trabalho, ainda que por longos períodos, não importam em separação de 

fato do casal
420

;  a colisão na traseira de veículo automotor indica que o motorista que 

seguia atrás não observou a cautela de guardar distância mínima com relação ao outro 

veículo que seguia imediatamente a sua frente
421

;  a localização do imóvel influencia o 

valor do aluguel, pois há locais de maior ou menor expressão econômica 
422

; a 

celeridade das variações e das incertezas econômicas contemporâneas mostra que é 

temerário não exigir caução real ou fidejussória de devedora de indenização, por mais 

sólida que se mostre a sua situação financeira à época da sentença.
423
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 TJSP, 12ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 1.133.834-0, Relator Cerqueira Leite, j. 13/06/2007 

(Disponível em: <http://www.tj.sp.gov.br/>. Acesso em 12/11/2009). 
416

 TJSP, 3ª Câmara de Direito Privado, Agravo de instrumento nº 684.909-4/2-00, Relator Egídio 

Giacoia, j. 27/10/2009  (Disponível em: <http://www.tj.sp.gov.br/>. Acesso em 12/11/2009). 
417

 TJSP, 4ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 556.956.4/7, Relator Maia da Cunha, j. 27/03/2008 

(Disponível em: <http://www.tj.sp.gov.br/>. Acesso em 17/11/2009). 
418

 2º TACSP, 4ª Câmara, Apelação nº 523762-00 /8, Relator Mariano Siqueira, j. 01/09/1998 (Disponível 

em: <http://www.tj.sp.gov.br/>. Acesso em 01/10/2009). 
419

 TJSP, 33ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 934251-0/9, Relator Sá Moreira de Oliveira, j. 

17/08/2009 (Disponível em: <http://www.tj.sp.gov.br/>. Acesso em 20/12/2009). 
420

 TJMG, 3ª Câmara Cível, Apelação processo nº 2264374-60.2007.8.13.0313, Relator Albergaria Costa, 

j. 09/10/2008, DO 25/11/2008 (Disponível em: <http://www.tjmg.jus.br/>. Acesso em 30/12/2009).  
421

 STJ, 4ª Turma, Recurso Especial nº 198196, Relator Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 18/02/1999, DO 

12/04/1999 (Disponível em: <www.stj.gov.br/>. Acesso em: 14/12/2009). 
422

 STJ, 6ª Turma, Recurso especial nº 189380, Relator Luiz Vicente Cernicchiaro, j. 20/05/1999, DO 

02/08/1999(Disponível em: <www.stj.gov.br/>. Acesso em: 20/12/2009). 
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 STJ, 4ª Turma, Recurso Especial nº 579112, Relator Cesar Asfor Rocha, j. 16/03/2004, DO 

19/09/2005 (Disponível em: <www.stj.gov.br/>. Acesso em: 19/12/2009). 
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 Por outro lado, consoante já mencionado, o segundo aspecto da função 

epistêmica diz respeito à interpretação e valoração das provas. 

 Embora essas atividades cognitivas, em sentido prático, mostrem-se conjugadas, 

é possível divisar dois momentos ou fases quanto à análise do material probatório: a 

primeira, na qual o juiz efetua a interpretação das representações e narrações advindas 

dos meios de provas, e a segunda quando estima a credibilidade destes.
424

 

 Nesta ordem de ideias, a função interpretativa das regras de experiência aplica-

se quando o juiz, por exemplo, apreende o sentido do vocabulário utilizado por uma 

testemunha
425

, de acordo com as condições culturais e o grau de instrução formal desta, 

as circunstâncias locais, o contexto da narrativa etc.
426

, assim como quando se inteira 

das explicações constantes de laudo pericial, mediante enunciados advindos da 

vulgarização de conhecimentos científicos, da consulta à literatura técnica especializada 

etc.. 
427

 

 Em suma, as regras de experiência podem atuar como instrumentos para a 

intelecção dos elementos probatórios. 

                                                 
424

 CALAMANDREI, Piero. La genesi logica della sentenza civile. Op. cit., p. 21-22; LABANDEIRA, 

Eduardo. Op. cit., p. 256. 
425

 STEIN, Friedrich. Op. cit., p. 24; CALAMANDREI, Piero. Op. loc.cit.. 
426

 As variações dos significados dos vocábulos na linguagem oral, principalmente em virtude das 

diferentes condições culturais observadas nas áreas urbanas com relação às zonas rurais, das influências 

de idiomas e culturas das mais diversas origens (ameríndios, africanos, europeus), das migrações internas 

etc., exigem o uso frequente de regras de experiência para a interpretação da prova oral.  Assim, palavras 

comuns podem dispor, em diferentes regiões do Brasil, de conotação neutra ou ofensiva, conforme o 

caso: o exemplo recorrente é a palavra “moleque” (do Quimbundo “mu´leke”), a qual geralmente designa 

apenas um menino ou garoto em alguns estados (São Paulo), embora disponha de significado pejorativo 

em outros, isto é, o menino mal educado (Minas Gerais), o diabo (Ceará) etc. (CALDAS AULETE, 

Francisco Júlio. Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa. Atualizado por Hamílcar de 

Garcia. Vol. 3. Rio de Janeiro: Delta, 1958, 3.318).  Situação análoga observa-se quanto aos diferentes 

sistemas de medidas agrárias utilizados no interior do país: um “alqueire” corresponde a áreas diferentes 

nos Estados de São Paulo (2,42 hectares), Goiás (4,84 hectares) e Bahia (9,68 hectares); uma “tarefa” 

igualmente equivale a extensões diferentes nos Estados da Paraíba, Pernambuco, Bahia, São Paulo, Goiás 

e Minas Gerais (0,44 hectare), Sergipe e Alagoas (0,30 hectare) e Ceará (0,36 hectare) etc.. (Dados 

disponíveis em: <http://www.mda.gov.br/portal/>. Acesso em: 29/12/2009). 
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 Dificilmente a compreensão de um laudo pericial poderá prescindir, por exemplo, de regras de 

experiência obtidas a partir de conhecimentos elementares de aritmética ou geometria, do sistema métrico 

decimal, de simples noções de biologia, física e química etc.. 
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 A atividade lógico-cognitiva de análise crítica consiste em estimar, à vista da 

usual contraposição dos elementos de prova, a credibilidade dos meios empregados 

pelas partes para demonstrarem os fatos (testemunhas, documentos, perícia etc.), vale 

dizer, se e em que medida as representações e narrações advindas dos meios de prova 

correspondem à verdade e quais, dentre os elementos contraditórios, devem prevalecer 

sobre os outros.
428

 

 Desta maneira, a valoração das provas compreende a análise global do resultado 

dos meios empregados para a verificação-ocorrência ou reconstrução dos fatos, isto é, se 

os dados tornaram-se ou não conclusivos, assim como a atendibilidade específica de 

cada um desses meios, vale dizer, se o documento é autêntico ou constitui contrafação, 

se a perícia contém ou não afirmação falsa, se uma testemunha relatou ou não a verdade 

etc.. 
429

 

 Neste âmbito, as regras de experiência propiciam diretivas para a valoração dos 

elementos resultantes dos meios de prova, considerados tanto isoladamente como em 

seu conjunto, a cujo respeito aponta-se como exemplos: o terceiro desinteressado 

costuma dizer a verdade; a pessoa idosa recorda mal os fatos recentes e bem os remotos; 

a pessoa muito idosa possivelmente tem dificuldades para perceber os fatos que 

dependem de audição e visão; a declaração da parte desfavorável ao próprio interesse e 

favorável ao interesse da contraparte é verdadeira; a declaração da parte favorável ao 

próprio interesse e desfavorável ao interesse do litigante adverso dispõe de escassa 

credibilidade; a pessoa com perturbações psíquicas percebe mal os fatos; a pessoa com 

deficiência auditiva não escuta bem os sons produzidos à distância; a pessoa com 

miopia, sem os óculos, não enxerga bem a distância; a representação de uma declaração 

                                                 
428

 CALAMANDREI, Piero. Op. loc. cit.. 
429

 SATTA, Salvatore. Op. cit., p. 194-195; SANTOS, Moacyr Amaral. Op. cit., p. 340, e nota 6; 

DÖHRING, Erich. La prueba: su práctica y apreciación, la investigación del estado de los hechos del 

proceso. Tradução de Tomás A. Banzhaf. Buenos Aires: El foro, 1996, p. 408.  
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feita na presença de notário, enquanto no exercício deste mister, dispõe de credibilidade 

acentuada; as fotografias constituem provas atendíveis, mas estão sujeitas a 

manipulações das imagens.
430

 

 Menciona-se, também, como exemplos de regras de experiência com a função 

cognitivo-valorativa: as declarações de uma criança são menos confiáveis do que a de 

um adulto, pois as faculdades de observação e compreensão daquela ainda não estão 

completamente desenvolvidas
431

; as pessoas que integram um mesmo grupo 

(profissional, político, religioso etc.) ou compartilham situações vivenciais (alunos de 

uma escola, moradores de uma comunidade, vítimas de um mesmo desastre etc.) podem 

tender, por solidariedade, ao favorecimento da parte com a qual guardam identidade, 

ainda que não mantenham relações pessoais diretas (amizade, parentesco) 
432

; o silêncio 

ou a tergiversação da testemunha durante o depoimento são indicações, conforme as 

circunstâncias, de que ela dispõe de um conhecimento que não pretende revelar
433

; a 

testemunha que, ao ser indagada durante o depoimento, se volta e olha para o advogado 

da parte que a arrolou procurando orientação, possivelmente foi instruída a depor 
434

; as 

conclusões do perito oficial, nomeado pelo juiz, dispõem de maior imparcialidade e 

isenção do que aquelas formuladas pelos assistentes técnicos das partes, pois 

ordinariamente estas designam para essa função pessoas de sua confiança, com o 

encargo de defender os seus pontos de vista. 
435

 
436
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 LOPES, João Batista. Op. cit., p. 62.  
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 ECHANDÍA, Hernando Devis. Compendio de la prueba judicial, Tomo II, pp. 103-104. 
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laudo oficial não se prestam a favorecer nenhuma das partes envolvidas na lide; diferentemente do que 

acontece com os assistentes técnicos que são indicados pelos litigantes para defender seus interesses.” 

(TRF – 5ª Região, 1ª Turma, Apelação com reexame necessário nº 200805000733302, Relator José Maria 

Lucena, j. 04/12/2008, DO 13/02/2009 (Disponível em: < http://www.jf.jus.br/cjf/>. Acesso em: 

10/07/2009). 
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 A função justificativa que as regras de experiência desempenham concerne à 

motivação das decisões a respeito do contexto fático, ou seja, quando o juiz expressa as 

razões das escolhas que elegeu quanto às premissas de fato que compõem a justificação 

externa da sentença. Assim, o juiz ao elaborar a justificação externa deve expor as 

inferências que justifiquem, segundo os elementos de prova de que dispõe, qual a versão 

ou reconstrução dos fatos que deve prevalecer. 
437

 

 Desta maneira, as inferências expressas na motivação sobre a credibilidade dos 

meios de prova, a verificação ou não dos fatos e a reconstrução dos contextos factuais 

amparam-se, frequentemente, em regras de experiência, as quais são utilizadas 

precisamente como critérios para fundamentar, em sentido lógico e racional, as 

conclusões que decorrem das premissas que o juiz formulou. 
438

 

 É necessário ter presente, porém, que nem sempre as regras de experiência que o 

juiz aplicou serão mencionadas expressamente na motivação 
439

, conforme a distinção 

anteriormente aludida entre a inferência decisória e a inferência justificativa das 

decisões.
440

 

 Ou seja, em termos sintéticos, poderá haver coincidência entre as regras de 

experiência aplicadas para a inferência probatória e a motivação, embora isso 

necessariamente não ocorra. 

 Conquanto a motivação da decisão não traduza, evidentemente, um retrato fiel 

ou simétrico do iter lógico-psicológico desenvolvido durante a inferência decisória, é 

natural que se apresentem vínculos e interações relevantes entre esta e as premissas 

                                                 
437

 TARUFFO, Michele. Op. cit., p. 565.  
438

 Idem, ibidem, p. 565. 
439

 Idem, ibidem, p. 565. Cf., também, TARUFFO, Michele. Funzione della prova: la funzione 

dimostrativa. Op. cit., p. 569-572.  
440

 Cf. Cap. I, item 1.4. 
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estabelecidas para fundamentar as escolhas feitas pelo juiz ao assentar a verificação-

ocorrência e reconstrução dos fatos ou analisar criticamente os dados probatórios. 
441

 

 Nesta linha, o juiz que está sujeito ao dever de motivação tende a valer-se de 

critérios racionais também na esfera do procedimento decisório, tanto por razões de 

simples praticidade (facilitar a redação etc.), como porque poderá empregar, com a 

finalidade justificativa, as informações, dados e critérios de inferência por meio dos 

quais obteve a decisão.
442

 

 Em outras palavras, para os sistemas jurídicos que preveem o dever de 

motivação, o juiz que faz uma afirmação sabendo que deverá motivá-la se encontra 

adstrito ainda no âmbito das soluções que se apresentam, àquelas que se mostram como 

racionalmente justificáveis, ou seja, se o dever se motivação está presente, os modelos 

de justificação necessariamente interferem na inferência decisória para dotá-la de 

racionalidade.
443

 

 Deve ser realçado, por essas razões, que uma regra de experiência pode 

desempenhar, sucessivamente, tanto a função epistêmica como a justificativa.  

 

2.8 Natureza jurídica 

 

 Quanto à “natureza jurídica” das regras de experiência é possível aludir à mesma 

observação que já se fez em doutrina quanto aos fatos notórios: o problema pode ser 

delimitado, mas não definido.
444

 

                                                 
441

 TARUFFO, Michele. Funzione della prova: la funzione dimostrativa. Op. cit., p. 569-572. Cf., do 

mesmo autor: La motivación de la sentencia civil, p. 203. 
442

 TARUFFO, Michele. Funzione della prova: la funzione dimostrativa. Op. cit., p. 569-572.  
443

 ABELLÁN, Marina Gascón. La prueba judicial: valoración racional y motivación, p. 19. 

(Disponível em: <http://www.uclm.es/>. Acesso em 11/11/2009); TARUFFO, Michele. Giudizio: 

processo, decisione. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile. Milão: Giuffrè, Ano LII, nº 3, p. 

802, set. 1998. 
444

 DITTRICH, Lotario. Il limiti soggetivi della prova testimoniale. Milão: Giuffrè, 2000, p. 432. 



134 

 

 

 As conceituações que as consideram como tertium genus lógico que conecta os 

fatos à norma jurídica 
445

, “regras” 
446

 ou “regras comuns sem caráter jurídico” 
447

, 

juízos abstratos e não regras jurídicas 
448

, formas de expressão do Direito 
449

 etc., 

oferecem soluções vagas ou parciais, pois desconsideram, por exemplo, as funções 

integrativa, heurística e justificativa que elas podem exercer no âmbito do processo. 

 Por outro lado, o termo plurívoco “regras”, que conta com a adesão significativa 

da doutrina
450

, sugere, porém, em sentido comum, descrições normativas para a adoção 

coativa de condutas ou comportamentos, e não proposições ou enunciados com 

fundamento na experiência.  

 A heterogeneidade das regras de experiência induz que, em verdade, não existe 

“uma natureza jurídica”, mas, sim, várias “naturezas”, segundo os diversos conteúdos 

que elas expressam e as diferentes funções que podem exercer no processo.  

 Assim, sob a perspectiva da atuação das partes, isto é, quando exercem a função 

heurística na construção das narrativas, as regras de experiência configuram-se como 

argumentos.  

 Nada obstante, sob o prisma da atuação do juiz, é lícito conferir-lhes a 

característica de “parte” ou elemento da norma jurídica (função integrativa), quando são 

utilizadas para a integração ou “subsunção” da lei ao fato (fixação de standarts ou 

conceitos jurídicos indeterminados etc.).
451

  
452

 

                                                 
445

 CALAMANDREI, Piero. Massime di esperienza in Cassazione, rigetto del ricorso a favore del 

ricorrente. In: ______.  Opere Giuridiche. Vol. 8. Nápoles: Morano, 1965, p. 406.  
446

 ECHANDÍA, Devis Hernando. Teoria General de la prueba judicial, Tomo I, p. 179; ROSITO, 

Francisco. Op. cit., p. 83-84.  
447

 CABRAL, Érico de Pina. Inversão do ônus da prova: no processo civil do consumidor. São Paulo: 

Mérito, 2008, p. 280. 
448

 LOPES, João Batista. Op. cit., p. 62.  
449

 CRUZ, Vanda Ferreira da. As máximas de experiência como forma de expressão do direito. Revista 

de Direito Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, Ano 11, nº 40, p. 66-78, Abr./Jun. 1987.  
450

 Cf. as indicações bibliográficas citadas por ECHANDÍA, Devis Hernando. Op. loc.cit.. 
451

 SCHONKE, Adolfo. Op. cit., p. 320; CARNELUTTI, Francesco. La prueba civil, p. 65, nota 107. 
452

 Antigo precedente do Supremo Tribunal Federal adotou expressamente esse entendimento: “As 

máximas de experiência integram-se na norma jurídica e a completam na apreciação do recurso 

extraordinário, mormente quando diagnosticam vício lógico do julgado.” (STF, 1ª Turma, Recurso 
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 Ainda sob esse aspecto, as regras de experiência concernentes às atividades de 

prognose, interpretação, análise crítica dos dados probatórios etc., constituem 

proposições empíricas que fornecem critérios cognitivos meta ou extrajurídicos.
453

 

 De outra parte, quando desenvolvem a função justificativa na motivação, as 

regras de experiência apresentam-se como afirmações imperativas, isto é, traduzem-se 

como manifestações do poder de decidir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
extraordinário nº 75675/SP, Relator Aliomar Baleeiro, j. 17.06.74, DO 09/12/76 (Disponível em: 

<www.stf.jus.br>. Acesso em 13/04/2002). 
453

 Neste sentido: CAMBI, Eduardo. Op. cit., p. 282. 
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Capítulo III 

REGRAS DE EXPERIÊNCIA E MOTIVAÇÃO 

 

3.1 Inferência probatória e motivação 

 

 Conforme mencionado anteriormente 
454

, não há correspondência exata ou 

simétrica entre o iter lógico-psicológico desenvolvido pelo juiz ao formular a decisão e 

os fundamentos de que se servirá para justificar as escolhas das premissas ou 

proposições sobre as quais aquela se assenta; contudo, para os ordenamentos positivos 

que estabelecem o dever de motivação, o juiz, em linha de princípio, mesmo no âmbito 

da escolha das soluções que se lhe apresentam, já está sujeito àquelas que se mostram 

justificáveis racionalmente, isto é, a necessidade de fundamentação interfere na 

inferência decisória.
455

 

 Logo, o dever de motivação, por exigir a explicitação dos fundamentos, 

inferências e critérios utilizados pelo juiz, tende com maior probabilidade a obter 

decisões formadas por meio de juízos racionais e conexos ao sistema jurídico. 
456

 

 Assim, o juiz, até por razões de economia e praticidade, é propenso a se utilizar 

de critérios racionais durante o procedimento decisório, visto que pode empregar, com a 

finalidade justificativa, as informações, dados e critérios de inferência por meio dos 

quais obteve a decisão.
457

 

                                                 
454

 Cf. Cap.I, itens 1.4 e 1.5, e Cap.II, item 2.7. 
455

 Assim, segundo ABELLÁN, Marina Gascón entre a inferência decisória e a inferência justificativa não 

há “nem divórcio absoluto, nem total identificação” (Tradução livre: La prueba judicial: valoración 

racional y motivación, p. 19 (Disponível em: < http://www.uclm.es/>. Acesso em 11/11/2009). 
456

 TARUFFO, Michele. Giudizio: processo, decisione. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura 

Civile. Milão : Giuffrè, Ano LII, nº 3, p. 802, set. 1998. 
457

 TARUFFO, Michele. Funzione della prova: la funzione dimonstrativa. Rivista Trimestrale di Diritto 

e Procedura Civile. Milão: Giuffrè, Ano LI, n. 3, p. 569-572, Set. 1997. 
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 Nesta ordem de ideias, a motivação quanto à resolução das questões de fato não 

expressa, necessariamente, o iter intelectivo desenvolvido na inferência probatória, 

embora possa manter com ele estreitas interações.  

 A motivação concernente ao resultado da atividade probatória, isto é, o juízo 

sobre a verificação ou reconstrução do contexto fático, bem como a respeito da 

interpretação e análise dos dados probatórios, está compreendida na justificação externa 

ou de segundo grau da decisão, de sorte que se estabelece mediante a explicitação das 

razões que levaram às escolhas das premissas de fato nas quais se fundamenta a 

decisão.
458

 

 Além dos requisitos da clareza e da congruência, o requisito da completude da 

motivação revela particular importância quanto à análise dos fatos e dos dados 

cognitivos, visto que apenas por meio da justificação expressa das escolhas feitas pelo 

do juiz será possível controlar a observância do art. 93, inc. IX, da Constituição.
459

 

  Essa afirmativa impõe alguns esclarecimentos sobre o que pode ser considerada 

como uma motivação completa quanto à resolução das questões de fato. 

 A justificação das premissas de fato da motivação, para que esta seja reputada 

integra, corresponde à análise de todos os meios ou dados cognitivos (autenticidade, 

idoneidade, credibilidade etc.), assim como à exposição das razões pelas quais o juiz 

considerou a verificação ou reconstrução dos fatos.
460

 

 Portanto, a justificação deve incidir sobre as escolhas a respeito da 

confiabilidade e credibilidade dos meios de prova (o documento “A” é autêntico, a 
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 Cf. Cap. I, item 1.5. 
459

 Cf. Cap. I, item 1.6. 
460

 Conforme TARUFFO, Michele: “A justificação externa do acertamento dos fatos implica que o juiz 

deva fornecer argumentos racionais sobre como valorou a prova, e as inferências lógicas por meio das 

quais foi possível ele atingir determinadas conclusões sobre os fatos da causa. Em outros termos: o 

acertamento dos fatos é ou não é justificado dependendo das provas sobre os quais ele se fundamenta, e 

da racionalidade dos argumentos que conectam o resultado da prova ao juízo sobre os fatos.” (Tradução 

livre. Considerazioni su prova e motivazione. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

ano 31, nº 151, p. 233, set./2007).  
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testemunha “Fulano” falou a verdade etc.), como, também, sobre as inferências 

resultantes destes dados cognitivos (O fato “A” não ocorreu, porque se verificou o fato 

“B”, com ele incompatível etc.). 

 Desta maneira, apresenta particular importância a justificativa das inferências 

lógicas (ou quase-lógicas) sobre a verificação-ocorrência ou a reconstrução dos fatos,  

isto é, como é possível deduzir ou induzir, segundo critérios de racionalidade, a 

conclusão que resulta das premissas fixadas na motivação, isto é, sobre como os fatos  

se consideram provados. 
461

 

 Por outro lado, embora a motivação deva sempre referir-se à valoração global ou 

panorâmica da prova (a versão “A”, porque demonstrada, deve prevalecer, ao invés da 

versão “B”), para firmar um quadro conjunto convincente
462

, é impositiva a análise 

individual dos dados cognitivos, ou seja, de cada um dos meios de prova indicados 

pelas partes ou produzidos, de ofício, pelo juiz, informando-lhes a credibilidade ou 

incredibilidade.
463

 

 O exame dos dados probatórios faz-se de forma particular, ou seja, quanto a cada 

um dos aspectos que se mostram relevantes, como, por exemplo, no caso de prova oral, 

as características pessoais das testemunhas (idade, estado mental, acuidades auditiva e 

visual etc.), o conhecimento direto ou indireto sobre os fatos (testemunha presencial ou 

                                                 
461

 Assim, “se a finalidade da prova judiciária é aquela de atingir a reconstrução de uma verdade 

“aceitável” (e, portanto, aproximada o quanto mais possível da verdade histórica), o problema reside em 

colocar o juiz diante de regras de julgamento que possibilitem o controle externo da adequação da 

inferência adotada, seja em termos de correção das premissas, seja em termos de procedimentos 

inferenciais, seja em termos de correspondência da decisão ao fato espécie concreto.” (Tradução livre. 

IACOBONI, Alessandro. Prova legale e libero convincimento del giudice. Milão: Giuffrè, 2006, p. 18-

19).   
462

 DÖHRING, Erich. La prueba: su práctica y apreciación, la investigación del estado de los hechos del 

proceso. Tradução de Tomás A. Banzhaf. Buenos Aires: El foro, 1996, p. 408. No mesmo sentido: 

ECHANDÍA, Hernando Devis. Compendio de la prueba judicial. Tomo I. Buenos Aires: Rubinzal-

Culzoni, 2000, p. 146-147.  
463

 Neste sentido: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Prueba y motivación de la sentencia. In: _______. 

Temas de direito processual civil, oitava série. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 111-112.  
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de “ouvi dizer”), as possíveis vinculações com as partes (amizade, inimizade etc.), o 

modo de se expressaram, a coerência e a segurança dos relatos etc..
464

 

 Sendo assim, a valoração individual dos dados probatórios deve ser 

acompanhada, também, da informação sobre os critérios empregados para considerá-las 

confiáveis ou inatendíveis etc..
465

 

 A justificação analítica não importa em prolixidade, isto é, o problema reside, 

em verdade, no aspecto qualitativo, porquanto a motivação pode ser sucinta, mas 

completa, ou superabundante, porém insuficiente.
466

 

 Assim, por exemplo, quando as partes não controvertem sobre a autenticidade 

dos documentos - e nem existe indício de colusão entre ambas -, mas apenas no que se 

refere à consequência jurídica do fato que eles representam, evidentemente não será 

necessário o juiz perder-se em desnecessárias explicações sobre a eficácia probatória 

desses elementos.  

 Da mesma forma, a comum concordância dos litigantes sobre o resultado da 

perícia (preço da desapropriação, valor do aluguel na ação revisional etc.)  -  desde que 

as conclusões do perito mostrem-se suficientemente fundamentadas e não existam 

informes de colusão ou de falsa perícia - , por certo dispensa  considerações detalhadas 

sobre a credibilidade do laudo.  

 Por conseguinte, as justificativas devem verificar-se na medida da controvérsia 

acerca dos fatos (pontos e questões) e da confiabilidade ou credibilidade dos dados 

probatórios (autenticidade, validez, eficácia etc.), considerados e analisados, em 

conjunto, como elementos de contradição ou de confirmação das diferentes versões a 

respeito do contexto de fato.  

                                                 
464

 Idem. Op. loc. cit..  
465

 TARUFFO, Michele. La prova dei fatti giuridici. Milão: Giuffrè, 1992, p. 377.  
466

 TARUFFO, Michele. La motivación de la sentencia civil. Tradução de Lorenzo Córdova Vianello. 

México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2006, p. 382.   
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 Sob outro aspecto, a motivação deve conter não somente as justificativas sobre 

os dados probatórios positivos, ou seja, aqueles que confirmam a hipótese ou versão 

aceita pelo juiz. A ideia de completude exige que na motivação também sejam expressas 

as razões a respeito dos dados cognitivos não aceitos, ou seja, aqueles que foram 

considerados inatendíveis ou sem credibilidade. 
467

  

 A finalidade dessa exigência correlaciona-se com a noção de que as partes têm 

direito à valoração de todas as provas e contraprovas que apresentaram, de maneira que 

a motivação deve demonstrar expressamente que o dado probatório sem credibilidade 

não é apto para alterar o resultado do julgamento. 
468

 

 Deste modo, podem ser descritas, resumidamente, três ordens de justificativas 

que devem integrar a motivação: i. as razões da aceitação ou rejeição dos dados 

cognitivos (documentos, testemunhas, perícia etc.), mediante a análise individual de 

cada um deles  e a indicação dos critérios utilizados para essa finalidade; ii. em conexão 

lógica com a anterior,  a exposição do “quadro conjunto convincente”
469

, ou seja, a 

crítica formulada a partir do resultado global das provas
470

, apreciadas reciprocamente e 

mediante a combinação e a confrontação de todos os dados probatórios disponíveis
471

; 

iii. a indicação e a fundamentação das inferências a respeito da verificação-ocorrência 

                                                 
467

 TARUFFO, Michele. Considerazioni su prova e motivazione. Op. cit., p. 233. 
468

 TARUFFO, Michele. La valutazione della prova. Prova libera e prova legale. Prove e argomenti di 

prova.  Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, nº 108, vol. 1, 1999, p. 430 (Disponível 

em: <http://www.csm.it/quaderni/>. Acesso em 17/11/2009); GOMES FILHO, Antonio Magalhães. 

Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 166; FRONDIZI, Román 

Julio. La sentencia civil. Buenos Aires: La Plata, 1994, p. 78-79.  
469

 DÖHRING, Erich. Op. loc. cit..  
470

 A doutrina italiana menciona a valutazione complessiva (valoração geral ou global) das provas, “a qual 

implica que o juiz determine o valor probatório de cada uma, e depois atue mediante confronto, 

combinação e exclusão, considerando e comparando as diversas possíveis versões do fato, até estabelecer 

qual entre estas versões apresenta confirmação conforme um grau mais elevado de atendibilidade.” 

(Tradução livre. TARUFFO, Michele. Op. loc. cit.).  
471

 Consoante a síntese de SANTOS, Moacyr Amaral: “À vista das mais variadas e contraditórias provas 

por vezes, exporá os motivos por que reconhece valor nestas ou naquelas ou porque todas rejeita, usando 

para isso da liberdade condicionada que lhe concede a lei.” (Prova judiciária no cível e comercial. Vol. 

I. São Paulo: Max Limonad, 1970, p.414). 
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ou reconstrução dos fatos, ou seja, a demonstração de como resultam as conclusões a 

partir das premissas ou enunciados adotados.
472

 

 

3.2 Possibilidade do controle do uso das regras de experiência 

 

 Visto que não há coincidência exata ou simétrica entre o iter intelectivo 

desenvolvido na inferência decisória e a motivação, é quase óbvio afirmar que o 

controle das regras de experiência utilizadas pelo juiz, em qualquer âmbito (prognose, 

lógico-cognitivo etc.), restringe-se àquelas que são empregadas com funções 

justificativas e que se encontram expressas nos fundamentos da decisão.
473

 

 No entanto, conforme já explicado, é usual que ao interpretar e valorar os dados 

cognitivos ou estabelecer as inferências quanto à verificação-ocorrência ou reconstrução 

dos fatos, o juiz empregue critérios racionais e em conexão com a lei, na medida em que 

poderá aproveitá-los para formular as razões nas quais fundamentará a decisão. 

 Por outro prisma, em sistemas jurídicos que estabelecem o dever de motivação, 

o juiz, por saber de antemão que deve fundamentar o pronunciamento (decisão 

interlocutória, sentença), segundo critérios de racionalidade, adequação etc., se encontra 

circunscrito, mesmo no âmbito da inferência probatória, a se valer apenas de regras de 

experiência que observem a esses parâmetros.  

 Portanto, essas colocações autorizam a reconhecer a importância de serem 

sindicados e analisados critérios que assegurem a validade, racionalidade e correção das 

regras de experiência empregadas na inferência probatória. 

                                                 
472

 TARUFFO, La motivazione della sentenza. In: MARINONI, Luiz Guilherme (Coord.). Estudos de 

Direito Processual Civil: Homenagem ao Professor Egas Dirceu Moniz de Aragão. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2005, p.173. 
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 Cf. Cap. II, item 2.7. Atente-se que mesmo nos casos de regras de experiência utilizadas com a função 

de justificativa para o deferimento ou indeferimento de provas, o controle será feito pela via recursal 

(recurso de agravo: art. 522 do CPC). 
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 O controle, evidentemente, não é preventivo 
474

, isto é, efetua-se de forma 

indireta, mediante a aferição das razões expressas para fundamentar as premissas e 

proposições constantes da justificação externa das decisões.  

 

3.3 Critérios para o controle 

 

 Segundo exposto, constitui-se como um dos requisitos essenciais da motivação a 

justificativa sobre os parâmetros com base nos quais são formuladas as ilações que 

possibilitam concluir que os fatos ocorreram da maneira admitida pelo juiz ao 

pronunciar a decisão.  

 De acordo com esta perspectiva, é imperativo que a fundamentação contenha 

duas ordens de justificativas: a primeira, que concerne às inferências estabelecidas 

quanto aos dados cognitivos, isto é, porque devem ou não ser considerados confiáveis e 

credíveis (interpretação, análise e valoração); a segunda, a qual corresponde às 

inferências construídas com base nos dados probatórios aceitos e que resultam na 

conclusão sobre a ocorrência ou não dos fatos (verificação-ocorrência e reconstrução).  

 As regras de experiência correntemente são empregadas para fundamentar essas 

inferências, tanto para fins de análise dos dados probatórios, como para a verificação e 

reconstrução de situações factuais; contudo, uma vez que veiculam noções mutáveis, 

relativas e não previamente fixadas no direito positivo, a sua utilização impõe, em 

qualquer hipótese, a justificação explícita, para que seja possível aferir-lhes a 

racionalidade, adequação e validez. 
475
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 Diversamente do que se passa quando a norma pré-fixa a valoração, como nos casos de provas legais 

(p.ex. casos de impedimentos de testemunhas) ou de presunções legais (p.ex. a posse do título importa em 

reconhecer o pagamento da obrigação).  
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 Em outras palavras, a justificação das inferências amparadas em regras de 

experiência devem conter de forma explícita as razões que induziram o juiz a empregá-

las. Além disso, quando essas noções não se mostram claras, tenham sido contestadas, 

ou há dúvida fundada de que integram a experiência social em sentido objetivo, ao juiz 

cumprirá expressar a correção e adequação dos motivos que o levaram a adotá-las como 

premissas para inferir as conclusões sobre os fatos.
476

 

 Nada obstante, em razão da relatividade e de sua origem 
477

, a questão 

correlativa à fundamentação das regras de experiência reside em sindicar se, de fato, 

elas são de algum modo controláveis racionalmente, isto é, se as proposições que 

enunciam repelem irremediavelmente qualquer forma de exame e verificação 

intersubjetiva, porquanto, em caso positivo, impor-se-ia a conclusão de que a inferência 

probatória e, por conseguinte, a motivação da decisão não se assentam em critérios 

racionais, mas, sim,  em elementos exclusivamente retóricos e persuasivos e, portanto, 

insuscetíveis de controle.
478

 

 Propõe-se, então, estabelecer quais as diretivas gerais que possibilitariam o 

exercício desse controle. 

 

3.3.1 Conteúdo axiológico ou valorativo  

  

 Costuma-se afirmar que as regras de experiência são obtidas mediante 

procedimentos indutivos e dedutivos, em combinação, porém, com juízos valorativos, 

                                                 
476

 TARUFO, Michele. La motivazione della sentenza. Op. cit., p. 173. 
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 Cf. Cap. II, itens 2.4.4 e 2.5.  
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 TARUFFO, Michele. Funzione della prova: la funzione dimonstrativa. Op. cit., p. 559-560. 
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como nas hipóteses de fatos dos quais se obtém ou se confere um valor, a exemplo da 

multa, pena, culpa etc.. 
479

 

  É usualmente aceito que a inferência probatória não pode prescindir de juízos 

valorativos, de caráter ético, social e cultural, os quais são empregados, em larga 

medida, pelo juiz, principalmente para verificar a credibilidade dos dados probatórios 

480
; todavia, não pode ser reduzida completamente a estimações de conteúdo axiológico, 

uma vez que ocorrerá comprometimento da objetividade das funções lógico-cognitivas 

que as provas desempenham. 
481

 

 Por isso, a colocação precisa ser bem demarcada e compreendida, para eliminar 

ou reduzir os efeitos de elementos valorativos que prejudiquem a correção e validade 

das regras de experiência que desempenham funções epistêmicas.  

 Como aludido, as regras de experiência podem exercer diversas funções no 

âmbito pré-processual e processual, divisando-se, dentre outras, aquela correspondente à 

integração das normas jurídicas, para a fixação de conceitos vagos ou de termos 

indeterminados: “boa-fé”, “boa fama”, “agir com cuidado e diligência”, 

“respeitabilidade”, “fatos que impossibilitem a vida em comum dos cônjuges” etc..
482

 

 Discerne-se, assim, a função integrativa das regras de experiência - a qual se 

aplica na maioria dos casos no campo do direito material - , da função epistêmica e que 

se destina à verificação e à reconstrução dos fatos.  

                                                 
479

 PALAIA, Nelson. O fato notório. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 50-51; CABRAL, Érico de Pina. 
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Nicola. La prova nel processo. Pádua: CEDAM, 2007, p. 150.  
481

 Neste sentido: TARUFFO, Michele. La motivación de la sentencia civil, p. 221. 
482
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 Portanto, quando se estima que a pessoa “agiu com boa-fé” ou “não foi 

diligente”, o juízo de valor não incide sobre a verificação do fato, isto é, se este ocorreu 

ou não de conformidade com certa regra de experiência com função epistêmica, pois a 

valoração, na verdade, concerne à “subsunção” do fato à norma jurídica, bem assim com 

relação à diretiva que esta exprime. 
483

 

 Note-se que se apresentam duas situações distintas, mediante etapas sucessivas: 

a primeira, pela qual a regra de experiência com funções epistêmicas permite concluir 

que um fato ocorreu ou não; a segunda, por aplicação de um juízo valorativo, no plano 

do direito material, que autoriza a ilação de que o evento concreto corresponde à 

previsão normativa. 

 Nesta acepção, a regra de experiência que contém insitamente um juízo 

valorativo, como, por exemplo, para determinar quais condutas indicam “desídia” ao 

invés de “diligência”, não servirá para “conhecer” os fatos (função epistêmica), mas 

somente poderá exercer funções integrativas, ou seja, atinentes à qualificação do evento 

concreto no que diz respeito ao conceito indeterminado presente na norma.
484

 

 As regras de experiência que dispõem de conotações valorativas tendem a 

carecer de objetividade, uma vez que o “preferível” ou “valioso” frequentemente pode 

se dissociar da verdade intrínseca que elas pretendem expressar. Por outro lado, esse 

caráter valorativo é propenso a acentuar-se na proporção em que se alheia ou afasta da 

existência empírica dos fatos, e, vice-versa, as regras de experiência se inclinam a 

perder o caráter valorativo e a objetivar-se, na medida em que a sua fundamentação 

resulta de experimentos verificados, de leis científicas etc.. 
485
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 TARUFFO, Michele. La motivación de la sentencia civil, p. 222-223. 
484

 Idem. Op. loc.cit.. 
485
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 Em resumo, as regras de experiência relacionadas à verificação ou reconstrução 

dos fatos, tanto em funções epistêmicas como justificativas, não devem, portanto, 

fundamentar-se exclusivamente em elementos de caráter valorativo. 

 Sob outro ângulo, os elementos valorativos empregados na formulação da regra 

de experiência devem receber fundamentação específica e adequada, segundo critérios 

que possibilitem o controle da proposição eleita como preferível, isto é, de justificação 

racional da escolha feita pelo juiz dentre os valores éticos, culturais ou sociais aceitos 

como premissas para a inferência.  

 De toda sorte, não podem ser empregados juízos valorativos ou orientações que 

se caracterizam como preconceitos de qualquer ordem 
486

, isto é, de classe social, 

origem, raça, cor, sexo, idade, religião etc..
487

   

 Embora essa asserção possa parecer óbvia, não são raros os casos das escolhas 

de premissas dominadas por opiniões preconcebidas, sobretudo quando envolvem 

ressentimentos sociais, religiosos etc.. 
488

 
489
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 Além disto, sob a terminologia de “regras de experiência” e para motivar 

inferências probatórias, podem apresentar-se mascarados juízos exclusivamente 

valorativos e que, embora constituídos a partir dos próprios casos concretos, não 

apresentam correspondência com os eventos fáticos e nem a justificação explícita das 

premissas, por resultarem apenas de convicção íntima.
490

 

 Trata-se da formulação de regras de experiência ad hoc ou de falsas proposições 

empíricas, com restrito caráter tópico-persuasivo, as quais evidentemente não são 

válidas.  

 

3.3.2 Consenso intersubjetivo 

 

 A possibilidade de justificativa racional das regras de experiência coenvolve a 

ideia de que o conhecimento e, principalmente, os elementos valorativos empregados 

para a sua formulação, encontram, efetivamente, fundamento no consenso geral do 

ambiente social e cultural em que a decisão é pronunciada. Assim, as informações ou 

noções que se consubstanciam na proposição empregada pelo juiz devem ser 

verdadeiramente admitidas no âmbito da cultura média existente no tempo e no lugar 

em que ele atua. 
491

 

 Em síntese, o conhecimento que se traduz por meio da regra de experiência deve 

dispor de caráter intersubjetivo.  

 Nesta linha, é necessário ter presente que uma afirmativa não pode ser 

considerada como válida ou correta apenas porque algumas pessoas acreditam na sua 

veracidade. As noções, valores e comportamentos seguidos apenas por minorias 
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 NOBILI, Massimo. Nuove polemiche sulle cosidette “massime di esperienza”. Rivista Italiana di 

Diritto e Procedura Penale. Milão: Giuffrè, Ano XII, vol. 1, p. 180-182, Jan./Jun. 1969. 
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 TARUFFO, Michele. Funzione della prova: la funzione dimostrativa. Op. cit., p. 561; GOMES 

FILHO, Antonio Magalhães. A motivação das decisões penais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, 
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(étnicas, ideológicas, religiosas etc.), ou por indivíduos ou grupos isolados,  mostram-se 

como critérios inatendíveis para a formulação de juízos gerais, porquanto não pertencem 

à cultura média do ambiente social considerado em seu sentido de totalidade. 
492

 

 Essas considerações não acarretam a exclusão, para qualquer hipótese, do uso de 

informações ou enunciados não integrantes do senso comum, vale dizer, a origem da 

regra de experiência na cultura média confere-lhe imediata legitimação para ser 

empregada pelo juiz, mas não elimina a possibilidade deste valer-se de outras para as 

quais exista uma justificativa idônea.  Entretanto, se houver uma dúvida fundada sobre 

determinada proposição integrar a experiência coletiva, à época e lugar em que é 

emitida a decisão, é preferível considerá-la carente dessa legitimidade, de modo que são 

imperiosas a confirmação e a justificação específica sobre a regra de experiência 

empregada pelo juiz. 
493

  

 Por outro lado, as proposições que se referem a simples tendências de ações ou 

comportamentos humanos, por mais elaboradas ou aceitas no meio social que se 

apresentem, não servem à fundamentação das regras de experiência, visto que, por um 

lado, não apresentam suficiente base factual e, por outro, se revelam excessivamente 

vagas e genéricas.
494

 

 Deste modo, não são atendíveis e nem devem constituir regras de experiência os 

adágios, provérbios, apotegmas, estereótipos, aforismos ou máximas populares (“quem 

não chora não sente dor”, “quem cala consente”, “quem foge é culpado”, “quem mente 

ruboriza-se”, “dize-me com quem andas que te direi quem és” etc.).
495
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 Consoante essa ordem de colocações, também não devem ser associados os 

lugares-comuns (ou topoi) às regras de experiência, visto que estas, diferentemente 

daqueles, decorrem da verificação de hipóteses em confronto com a observação de 

fatos, ou seja, formam-se a partir de bases empíricas – e não apenas argumentativas - e, 

por isso, dispõem de um conteúdo de verdade que se exprime na forma de enunciados 

condicionais. 
496

 

   

3.3.3 Valor cognitivo e generalidade 

 

 As regras de experiência caracterizam-se pela generalidade, ou seja, possibilitam 

conclusões sobre a repetição de eventos similares, segundo determinadas circunstâncias, 

mas ulteriores e independentes daquelas situações fáticas a partir das quais se deram as 

confirmações das hipóteses formuladas e que resultam nas proposições empíricas que 

elas expressam. 
497

 

 Por outro lado, a fundamentação epistemológica das regras de experiência 

resulta de diversas fontes, as quais podem dispor de um maior ou menor grau de 

confiabilidade.  

 Assim, por exemplo, a informação que decorre de conhecimentos técnicos sobre 

determinado assunto, os quais são aceitos sem grandes dissonâncias pela comunidade 

científica, dispõe de um grau de confiabilidade maior do que proposições advindas da 

simples vivência pessoal do juiz sobre o mesmo tema: os dados estatísticos 

demográficos são mais eficazes para apurar a idade de vida média em determinada 

região do que a leitura diária dos necrológios em periódicos, ainda que por vários anos. 
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 Ou seja, o grau de confiança atém-se à possibilidade das regras de experiência, 

de fato, disporem do efetivo caráter de generalidade quanto às situações similares, em 

virtude de sua fundamentação cognitiva.  

 Tomando-se como referência essas colocações, é lícito formular o critério de 

controle segundo o qual uma regra de experiência não deve conferir à conclusão que ela 

expressa um grau de confiabilidade ou generalidade superior ao seu próprio fundamento 

cognitivo.
498

 

 De modo que, se uma generalização não confere à regra de experiência a 

possibilidade desta dispor de um valor geral, isto é, compreensivo, em qualquer 

hipótese, de todos os eventos semelhantes ou análogos, a respectiva proposição não 

deve ser considerada como se exprimisse uma “lei geral”.
499

 

 Por consequência, afirmar que “costumeiramente” ou “muitas vezes” ocorre o 

evento “X”, quando presentes as circunstâncias “A” e “B”, não equivale a enunciar que 

“sempre” acontece “X”, quando se verificam as mesmas circunstâncias.
500

 
501
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 Em combinação com esse critério apresenta-se outro quanto à fundamentação 

cognitiva da regra de experiência: a existência de um eficaz contraexemplo à proposição 

poderá ser suficiente, conforme as circunstâncias, para subtrair-lhe a credibilidade ou, 

no mínimo, demonstrar que ela não dispõe da pretendida abrangência quanto às 

situações similares. 
502

 

 Conquanto a repetição ou frequência estatística nem sempre sirva de parâmetro 

conclusivo para corroborar a validez das regras de experiência, pois, conforme 

demonstra a pesquisa científica, às vezes um único experimento controlado pode servir 

para firmar uma lei geral 
503

, a formulação e a justificação da regra de experiência 

exigem, em linha de princípio, a demonstração de que ela dispõe de generalidade, 

porque obteve a confirmação em um número expressivo de observações e, assim, não é 

falsificada ou infirmada por contraexemplos ou contraponderações. 
504

 

 

3.3.4 Atualidade das proposições 

 

 As proposições que constituem as regras de experiência devem sujeitar-se à 

crítica e à reavaliação constantes, à vista das mudanças dos costumes e valores sociais, 

das descobertas científicas etc., para que não se transformem em abstrações, sem 

correspondência com a realidade. 
505

 

 Segundo observado anteriormente, impõe-se ao juiz o conhecimento atualizado a 

respeito das “diferentes realidades sociais”, isto é, do modo de vida e dos costumes nas 
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diferentes classes sociais, grupos etc., incumbindo-lhe o dever de sintonia social, vale 

dizer, de informar-se, tanto em sentido global, como particular, a respeito das 

comunidades ou segmentos sociais compreendidos em sua esfera de atuação. 
506

 

 Da mesma forma, a atualização quanto às novas descobertas científicas, bem 

como a respeito dos dados estatísticos cada vez mais abrangentes de diversas áreas de 

conhecimento humano, devem sempre subsidiar e informar a confirmação ou a 

refutação de hipóteses para a formulação das regras de experiências.  

 Sob este ponto de vista, as noções superadas, descartadas pelo conhecimento 

científico, infirmadas por novos costumes ou não mais partilhadas pelo senso comum 

social e cultural não são aproveitáveis, e nem dispõem de validade justificativa.
507

 

 

3.3.5 Correção científica 

 

 A utilização das regras de experiência, em quaisquer de suas funções (prognose, 

epistêmica, justificativa), pressupõe que os respectivos enunciados não contrariem os 

conhecimentos científicos disponíveis. 
508

 

 As informações e noções advindas da cultura média e da vivência do juiz 

propiciam parâmetros de inferência e apresentam validez se e enquanto não existem 

fundadas razões para duvidar de sua idoneidade. Contudo, quando se mostra evidente 

que a regra de experiência é falseada ou contrasta com quaisquer conhecimentos 

usualmente aceitos pela comunidade científica, não é admissível que o juiz a utilize para 

a inferência probatória ou para motivar a decisão.
509
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 Não se cuida de cientificismo ou de preconceito quanto à origem social e 

coletiva das informações, mas dificilmente pode-se sustentar, em termos racionais, que 

o conhecimento científico predominante deva ser ignorado ou desprezado em prol de 

crenças religiosas, da tradição ou de convicções sociais imotivadas. 

 De conseguinte, o juiz só poderá utilizar-se de noções e informações advindas de 

sua experiência pessoal ou da cultura média, quando não dispõe, ou não pode dispor por 

meio da nomeação de peritos, de conhecimentos científicos.
510

 

 Acrescente-se que a não contradição com o conhecimento científico pode se 

referir a qualquer dos ramos do saber humano, ou seja, tanto das ciências naturais 

(biologia, física, química etc.) como das ciências humanas (sociologia, antropologia, 

psicologia etc..).  

 

3.3.6 Prescindibilidade da prova pericial  

 

 É admissível que o juiz informe-se, mediante literatura especializada etc., e 

aplique regras de experiência que constituam, em sentido próprio, conhecimentos 

advindos da pesquisa científica ou das artes. 
511

 

 Entretanto, essa premissa precisa ser explicitada: se o conhecimento técnico-

científico ou artístico necessário ao juízo de fato e à motivação revela-se complexo ou 

excede aquilo que pode ser compreendido pelo “homem médio” sem formação 

intelectual específica, a produção da prova pericial é indispensável. 
512

 

                                                 
510

 Idem. Op. loc. cit.. 
511

 Cf. Cap. II, item 2.6, e nota 234.  
512

 “Tanto quanto o juiz-testemunha, o juiz-perito é recusado pelo sistema...Quando se passa ao campo 

dos princípios de uma ciência, conceitos avançados, fórmulas, teorias, é indispensável a perícia a ser feita 

por profissional especializado, mediante exame de pessoa ou coisa, à vista das indagações que lhe são 

dirigidas (quesitos) e com rigorosa abertura para a participação dos litigantes em contraditório (inclusive 

contando com a ajuda de assistentes técnicos, se quiserem).” (DINAMARCO, Cândido Rangel. 

Instituições de Direito Processual Civil. Vol. III. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 585-586). Neste 
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 A primeira razão que justifica essa assertiva é a de que o juiz, por mais que se 

revele ilustrado, muito provavelmente não apresenta o mesmo preparo e experiência que 

um profissional especializado.  

 Ou seja, a individualização das regras de experiência adequadas às 

circunstâncias do caso, a análise, comparação e crítica de elementos técnicos quanto à 

verificação dos fatos etc., não disporiam de credibilidade, porque provenientes de 

pessoa sem habilitação específica.  

 De outra parte, ainda que o juiz eventualmente disponha de curso superior ou 

habilitação na disciplina exigida para a percepção técnica dos fatos, deve-se ter presente 

que ele não é o único destinatário da prova e que exercerá o poder de decidir no caso, ou 

seja, o conhecimento adequado sobre os fatos estará prejudicado em grau de recurso, 

pois os outros juízes que atuarão no processo possivelmente não são também 

qualificados. 
513

 

 Portanto, a consecução da garantia do contraditório realiza-se por meio do 

direito à prova pericial, para que as partes possam influir ativamente no convencimento 

judicial em sentido amplo, isto é, não apenas do primeiro juiz que conhece a causa, 

como, também, das instâncias de revisão.  

 Consequentemente, embora o juiz não se encontre vinculado juridicamente às 

conclusões do laudo pericial 
514

, não é admissível valer-se de regras de experiência em 

substituição a esta modalidade de dado cognitivo, quando o conhecimento técnico-

                                                                                                                                               
sentido: FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. Fatos notórios e máximas de experiência. Revista Forense. Rio 

de Janeiro: Revista Forense, vol. 376, nº 100, p. 9-10, Nov./Dez. 2004. 
513

 BERMUDES, Sergio. Notas sobre o procedimento ordinário e o procedimento sumaríssimo no CPC. 

In: _______: Direito Processual Civil: estudos e pareceres, segunda série. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 

61. 
514

 CHIOVENDA, Giuseppe. Principii di Diritto Processuale Civile. Nápoles: Jovene, 1965, p. 837. 
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científico ou artístico necessário mostra-se medianamente complexo ou supera o que 

pode ser entendido por quem não tem formação especializada.
 515

 

 

3.3.7 Congruência 

 

 A aplicabilidade das regras de experiência também pressupõe um critério de 

congruência entre as proposições.  

 Em outros termos, uma regra de experiência só poderá ser validamente utilizada 

se não é contrariada por outra regra de experiência. 
516

 

 Essa diretiva tem por fundamento, em última análise, o princípio geral da não 

contradição, porém considerado quanto à origem dos enunciados: se as noções ou 

informações utilizadas para formular as proposições provêm da mesma fonte cognitiva 

(cultura média), é incongruente que algo possa ser reputado por esta, 

concomitantemente, como existente ou inexistente, verdadeiro ou falso etc.. 

 Além desta justificativa, o critério encontra um fundamento ideológico, isto é, 

evitar que sejam adotadas escolhas arbitrárias pelo juiz, porque, ao eleger uma das 

regras de experiência antípodas, seria excluído sem razão o uso de outras informações e 

noções, mas igualmente aceitas pela cultura média ou senso comum coletivo.
517

  

 O conflito de proposições deve ser superado mediante a pesquisa de outra regra 

de experiência, caso existente, que demonstre fundamentação menos indefinida e, 

                                                 
515

 O art. 335 do CPC contém, em sua parte final, diretiva sobre a matéria, no sentido de que a 

possibilidade da aplicação das regras de experiência não acarreta, em qualquer hipótese, a 

prescindibilidade da prova pericial: “Em falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras de 

experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras da 

experiência técnica, ressalvado, quanto a esta, o exame pericial.” 
516

 TARUFFO, Michele. Funzione della prova: la funzione dimostrativa. Op. cit., p. 562-563; 

Considerazioni sulle massime d´esperienza. Op. cit., p. 568; GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Op. 

cit., p. 166; CAMBI, Eduardo. Op. cit., p. 291.  
517

 TARUFFO, Michele. Funzione della prova: la funzione dimostrativa. Op. cit., p. 563. 
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portanto, mais idônea, e de forma que revele maior aceitabilidade no âmbito da cultura 

de referência. 
518

 

 

3.3.8 Adequação ao caso concreto 

 

 Possivelmente o critério mais importante para o controle do uso das regras de 

experiência relaciona-se à sua correspondência com os casos concretos, isto é, não é 

suficiente que exista apenas uma vaga ou superficial conexão entre as proposições que 

elas veiculam e as situações examinadas.  

 Nesta medida, as regras de experiência devem guardar suficiente adequação com 

as peculiaridades dos casos específicos, para que seja possível considerá-las válidas. 
519

     

 Essa condição expressa, a rigor, a visão global ou a síntese de alguns dos 

critérios anteriores, notadamente aqueles atinentes ao valor cognitivo, à generalidade e à 

congruência. 
520

 

 Aponta-se, acertadamente, que os principais motivos de críticas à categoria das 

regras de experiência residem na excessiva generalização ou vagueza das proposições, 

sem a devida correlação com os eventos 
521

, ou na “aplicação mecânica” ou 

                                                 
518

 TARUFFO, Michele. Considerazioni sulle massime d´esperienza. Op. cit., p. 568. 
519

 “O pesquisador tem que ajustar a regra de experiência ao caso mediante uma elaboração mental, sem 

incorrer em arbitrariedade, de tal modo que coincida com as características essenciais deste. A procura de 

um resultado experimental utilizável e seu ajustamento aos fatos singulares já estabelecidos são passos 

que se cumprem não poucas vezes mediante várias etapas. Antes de começar o trabalho de especificação, 

o operador se empenhará em procurar a regra de experiência que resolva, ainda que aproximadamente, a 

questão a esclarecer. Muitas vezes apenas se consegue adequá-la aos fatos por meio de certo esforço. Em 

outros casos, as tentativas fracassam totalmente. Às vezes, a transformação da regra de experiência para 

moldá-la à situação concreta lhe faz perder seu caráter conclusivo e com ele o seu valor de 

esclarecimento.” (Tradução livre. DÖHRING, Erich. Op. cit., p. 332-333). Neste sentido: TARUFFO, 

Michele. Funzione della prova: la funzione dimostrativa. Op. cit., p. 563-564; QUIJANO, Jairo Parra. Op. 

cit., p. 94-95. 
520

 Cf. itens 3.3.3 e 3.3.7 supra.  
521

 NOBILI, Massimo. Nuove polemiche sulle cosidette “massime di esperienza”. Op. cit., p. 180-182. 
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“automática” desses enunciados, sem atentar para as peculiaridades dos fatos 

concretos.
522

 

 As noções excessivamente vagas, as quais podem ser aplicadas em qualquer 

hipótese, ou a fatos diferentes ou mesmo contraditórios, não apresentam utilidade para 

justificar as decisões. Por seu turno, as inferências que não se mostram especificamente 

relacionadas com os fatos controvertidos igualmente têm um valor escasso ou nulo de 

confirmação racional ou epistêmica das conclusões formuladas pelo juiz. 
523

 

 Exemplifica-se, dentre outras situações, com o emprego de adágios, provérbios, 

apotegmas ou estereótipos para justificar a ocorrência ou a reconstrução de fatos (“quem 

cala consente”, “quem foge do local do acidente é culpado”) ou a credibilidade de dados 

cognitivos (“quem mente ruboriza-se”).
 
 

 Nesta linha e por outro lado, não é admissível a manipulação do complexo fático 

do caso particular, com a finalidade de compatibilizá-lo com a regra de experiência 

escolhida pelo juiz. 
524

 

 Deste modo, se a ponderação demonstra que a regra de experiência não é 

adequada, tanto mediante um juízo abstrato tendo como referência outras noções e 

informações (contraexemplo), como por meio de análise e confronto com a situação 

específica do caso, em virtude das peculiaridades das condições locais, da atualização 

ou superação dos conhecimentos etc., a solução estará em descartá-la como 

incompatível, e não em ignorar as singularidades que se apresentam. 
525
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 SCAPINI, Nevio. La prova per indizi nel vigente sistema del processo penale. Milão: Giuffrè, 

2001, p. 251-255.  
523

 TARUFFO, Michele. Op. loc.cit..  
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 TARUFFO, Michele. Considerazioni sulle massime d´esperienza. Op. cit., p. 568. 
525

 Idem. Op. loc. cit.. 
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CONCLUSÕES 

 

1. O dever de motivação previsto no artigo 93, inc. IX, da Constituição brasileira 

de 1988, exerce funções intraprocessuais, ou seja, assegura às partes a possibilidade de 

obterem o controle das decisões por meio de recursos, como, também, funções 

extraprocessuais, no sentido de que possibilita a consecução de outros princípios 

constitucionais e o controle democrático difuso sobre a atuação do Poder Judiciário. 

 

2. A motivação deve ser entendida como a justificação racional de uma escolha 

feita pelo juiz ao acolher ou rejeitar as demandas das partes, de maneira que sejam 

expostas razões suficientes que fundamentem a decisão segundo um contexto 

intersubjetivo. Caracteriza-se, portanto, como um discurso justificativo, no qual devem 

ser expostas e desenvolvidas as razões que demonstrem a legitimidade e a racionalidade 

da solução adotada para o caso. 

 

3. A motivação das decisões pode ser compreendida segundo diferentes níveis ou 

graus ou de justificação. A justificação interna (primária) concerne às premissas em que 

se funda a decisão, ou seja, a descrição do nexo entre o fato e a previsão normativa, 

enquanto que a justificação externa (secundária) efetua-se por meio da explicitação das 

razões que levaram às escolhas dessas premissas de fato e de direito nas quais se 

fundamenta a decisão.  

 

4. Não existe um modelo de motivação no direito positivo brasileiro. Porém, os 

seus requisitos mínimos podem ser inferidos mediante interpretação a contrário senso 

do art. 535 do CPC, de modo que a motivação deve ser clara, congruente e completa. 



159 

 

 

Além disto, a motivação não pode se apartar dos fundamentos de fato e das questões 

suscitadas pelas partes, ou seja, para que seja observado o contraditório como princípio 

de participação, necessariamente deve haver correlação entre as razões justificativas e 

os fatos constitutivos, modificativos, impeditivos e extintivos descritos pelas partes.  

 

5.  O requisito da completude da motivação impõe que nesta se encontrem 

justificadas, de modo explícito e específico, todas as resoluções das questões de fato e 

de direito que compõem o objeto do processo, para que se mostre possível aferir se a 

decisão, efetivamente, é orientada e fundamentada por critérios de racionalidade. 

 

6. A motivação é defeituosa quando se apresenta obscura ou incoerente, quando 

considera fatos não deduzidos pelas partes ou não enfrenta e resolve a totalidade das 

questões submetidas à cognição, ou quando não apresenta justificativa suficiente para as 

suas premissas, principalmente os juízos valorativos empregados pelo juiz. 

 

7. O artigo 93, inc. IX, da CR, estabelece um único modelo de decisão, ou seja, 

todas as decisões devem ser motivadas. A não observância de quaisquer dos requisitos 

da motivação, isto é, a clareza, coerência, correlação e completude, acarreta a nulidade 

absoluta da decisão.  

 

8. A inferência probatória não se desenvolve apenas por meio de deduções 

silogísticas, de modo que na grande maioria dos casos a complexidade das operações 

cognitivas executadas para a formação do juízo de fato exige a formulação de 

sucessivas inferências abdutivas, indutivas e dedutivas nas diferentes fases da cognição, 
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as quais podem se efetivar isoladamente ou em combinação, para obter a solução dos 

vários pontos ou questões de fato. 

 

9. Os juízos de probabilidade e de verossimilhança sobre os fatos correspondem a 

situações distintas, embora exista certa confusão conceitual na doutrina. A 

probabilidade refere-se a uma inferência fundada em elementos cognitivos (provas), 

enquanto que a verossimilhança prescinde de quaisquer desses elementos para se 

configurar. A probabilidade caracteriza-se como confirmação lógica, ou seja, como a 

situação cognitiva que corresponde ao grau de convalidação ou de probabilidade lógica 

que as provas conferem aos fatos controvertidos, para considerá-los verdadeiros ou não.  

 

10. Encontram-se poucos antecedentes históricos e que se constituem apenas em 

aproximações da conceituação das regras de experiência, cuja efetiva sistematização, 

para o direito processual, deve-se a Friedrich Stein no final do século XIX.  Conforme 

Friedrich Stein, as regras de experiência são frequentemente utilizadas pelo juiz e 

provêm da observação de eventos similares (indução), servindo para a formulação de 

juízos gerais, abstratos e independentes dos casos observados (deduções), não sendo 

passíveis, porém, de classificação, em razão da heterogeneidade dos seus conteúdos, ou 

seja, podem resultar de leis naturais, de costumes mercantis, de profundos 

conhecimentos científicos ou até mesmo da “mais comum trivialidade”. 

 

11. O conceito de Friedrich Stein, embora conte com significativa adesão da 

doutrina processual (Wilhelm Kisch, Adolfo Schönke, Friedrich Lent, Francesco 

Carnelutti, Emilio Betti, Eduardo Couture, Alfredo Buzaid, Moacyr Amaral Santos, 

José Carlos Barbosa Moreira, Hernando Devis Echandía), foi objeto de severas críticas, 
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destacando-se aquelas formuladas por Wilhelm Sauer, Piero Calamandrei, Enrico 

Allorio, Guido Calogero, Aldo Piras, Michele Taruffo, Vittorio Denti, Baldassare 

Pastore e Luigi Lombardo. 

 

12. As críticas referem-se à desnecessidade de se distinguir as regras de experiência 

dos fatos (Wilhelm Sauer) ou dos fatos notórios (Piero Calamandrei, Enrico Allorio), à 

inadequação da ideia da sentença como um silogismo e da correspondente inutilidade de 

um conceito formado a partir dessa noção (Guido Calogero) e à inconsistência 

epistemológica (Aldo Piras, Michele Taruffo, Vittorio Denti, Baldassare Pastore e Luigi 

Lombardo) e sociológica dos seus fundamentos (Michele Taruffo). 

 

13.  A análise da doutrina processual e das críticas a respeito do conceito de 

Friedrich Stein permite inferir que, de todo modo, nos ordenamentos positivos que 

adotam o sistema do livre convencimento motivado ou persuasão racional, o juiz 

sempre se utiliza de informações, noções ou conhecimentos provenientes de sua 

experiência pessoal e da cultura média (“núcleo irredutível” ou “firme” da categoria), os 

quais constituem hipóteses que devem ser confrontadas com os fatos, para obter a 

confirmação ou a refutação de sua veracidade.  

 

14. Propõe-se a revisão do conceito, para estabelecer que as regras de experiência 

constituem-se como proposições ou enunciados, formulados a partir de hipóteses 

dedutivas ou abdutivas e que, depois de confrontadas com os fatos e, sujeitas, portanto, 

à confirmação ou refutação, destinam-se a formar juízos de verossimilhança ou, 

conforme o caso, de probabilidade lógica sobre as questões de fato. 
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15. Visto que as regras de experiência são sempre utilizadas para a inferência 

probatória e a motivação das decisões, apresentam-se duas ordens de questões, ou seja, 

a necessidade de se conferir objetividade às proposições empíricas que as fundamentam, 

tendo-se como referência, em primeiro lugar, o método para obtê-las (confiabilidade e 

credibilidade), e, por outro aspecto, a sua correspondência com o direito, ou seja, a sua 

capacidade de justificação (racionalidade e controlabilidade).  

 

16. As proposições empíricas que constituem as regras de experiência devem ser 

revistas, uma vez que se defrontem com novas observações que provem a inadequação, 

como, por exemplo, em virtude da modificação de costumes sociais ou de estudos de 

ciências especializadas (sociologia, psicologia, antropologia etc.), ao passo que a sua 

formação necessariamente decorre da cultura média e da “normalidade” (id quod 

plerunque accidit), como as opções disponíveis e mais aceitáveis, quando são 

formulados os enunciados, mas de qualquer maneira sempre sujeitos a critérios para 

verificar-lhes a racionalidade, adequação e validez.  

 

17. A distinção entre as regras de experiência comum e as regras de experiência 

técnica, uma vez que se compreenda que o juiz pode se informar pessoalmente sobre 

umas e outras, dispõe apenas de caráter tópico-argumentativo e a rigor não apresenta 

interesse prático. 

 

18. Em sentido lato, as regras de experiência podem desempenhar três funções 

principais, a saber, a “subsunção” do evento concreto ao fato espécie normativo, o 

conhecimento sobre os fatos da causa e a valoração das provas. 
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19. Conforme uma visão mais específica e direcionada à verificação sobre os fatos, 

em correlação com a inferência probatória e a motivação das decisões, as regras de 

experiência apresentam quatro funções, isto é, a heurística, a de prognose, a epistêmica 

e a justificativa. 

 

20. A função heurística atém-se à atividade das partes na construção de narrativas 

sobre o contexto factual em seus pronunciamentos, e destina-se à formulação de 

hipóteses sobre os fatos postos em discussão, conforme o critério de “normalidade” dos 

eventos naturais e das relações humanas. 

 

21. A função de prognose das regras de experiência desenvolve-se no plano da 

cognição e diz respeito à análise pelo juiz das narrativas das partes, para a adoção de 

providências de diversas ordens, mas especialmente no que diz respeito à seleção, 

admissão e determinação dos dados probatórios. 

 

22.  A função epistêmica das regras de experiência pode ser compreendida sob dois 

aspectos que são interdependentes, isto é, o primeiro que se relaciona com a verificação-

ocorrência ou a reconstrução dos fatos, e o segundo que concerne à interpretação e 

valoração das provas.  

 

23. A função justificativa que as regras de experiência desempenham concerne à 

motivação das decisões a respeito do contexto fático, ou seja, quando o juiz expressa as 

razões das escolhas que elegeu quanto às premissas de fato que compõem a justificação 

externa da sentença.  



164 

 

 

24. A heterogeneidade das regras de experiência induz que, em verdade, não existe 

“uma natureza jurídica”, mas, sim, várias “naturezas”, segundo os diversos conteúdos 

que elas expressam e as diferentes funções que podem exercer no processo. Assim, as 

regras de experiência podem caracterizar-se como “argumento” (função heurística), 

“parte” ou “elemento” da norma jurídica (função integrativa), critério cognitivo meta ou 

extrajurídico (função epistêmica) ou afirmação imperativa (função justificativa). 

 

25. A justificação das premissas de fato da motivação, para que esta seja reputada 

integra, corresponde à análise de todos os meios ou dados cognitivos, assim como à 

exposição das razões pelas quais o juiz considerou a verificação ou reconstrução dos 

fatos. Portanto, a justificação deve incidir sobre as escolhas a respeito da confiabilidade 

e credibilidade dos meios de prova, como, também, sobre as inferências resultantes 

destes dados cognitivos. 

 

26. Não há correspondência exata entre o iter lógico-psicológico desenvolvido pelo 

juiz ao formular a decisão e os fundamentos de que se servirá para justificar as escolhas 

das premissas ou proposições sobre as quais aquela se assenta; contudo, para os 

ordenamentos positivos que estabelecem o dever de motivação, o juiz, mesmo no 

âmbito da escolha das soluções que se lhe apresentam, já está sujeito àquelas que se 

mostram justificáveis racionalmente, isto é, a necessidade de fundamentação interfere 

na inferência decisória. 

 

27. Visto que não há coincidência simétrica entre o iter intelectivo desenvolvido na 

inferência decisória e a motivação, é quase óbvio afirmar que o controle das regras de 

experiência utilizadas pelo juiz, em qualquer âmbito (prognose, lógico-cognitivo), 
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restringe-se àquelas que são empregadas com funções justificativas e que se encontram 

expressas nos fundamentos da decisão. O controle efetua-se de forma indireta, mediante 

a aferição das razões expressas para fundamentar as premissas constantes da justificação 

externa das decisões.  

 

28. A justificação das inferências amparadas em regras de experiência devem conter 

de forma explícita as razões que induziram o juiz a empregá-las. Além disso, quando 

essas noções não se mostram claras, tenham sido contestadas, ou há dúvida fundada de 

que integram a experiência social em sentido objetivo, ao juiz cumprirá expressar a 

correção e adequação dos motivos que o levaram a adotá-las como premissas para 

inferir as conclusões sobre os fatos. 

 

29. As regras de experiência relacionadas à verificação ou reconstrução dos fatos, 

tanto em funções epistêmicas como justificativas, não devem fundamentar-se 

exclusivamente em elementos de caráter valorativo. Os elementos valorativos devem 

receber fundamentação específica e adequada, segundo critérios que possibilitem o 

controle da proposição eleita como preferível, isto é, de justificação racional da escolha 

feita pelo juiz dentre os valores éticos, culturais ou sociais aceitos como premissas para 

a inferência.  De toda sorte, não podem ser empregados juízos valorativos ou 

orientações que se caracterizam como preconceitos de qualquer ordem, isto é, de classe 

social, origem, raça, cor, sexo, idade, religião etc.. 

 

30. O conhecimento que se traduz por meio da regra de experiência deve dispor de 

caráter intersubjetivo, ou seja, a possibilidade de justificativa racional das regras de 

experiência coenvolve a ideia de que o conhecimento e, principalmente, os elementos 
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valorativos empregados para a sua formulação, encontram, efetivamente, fundamento 

no consenso geral do ambiente social e cultural à época em que a decisão é pronunciada.  

 

31. Uma regra de experiência não deve conferir à conclusão que ela expressa um 

grau de confiabilidade ou generalidade superior ao seu próprio fundamento cognitivo, 

isto é, se uma generalização não confere à regra de experiência a possibilidade desta 

dispor de um valor geral, a respectiva proposição não deve ser considerada como se 

exprimisse uma “lei geral”. Por outro lado, a existência de um eficaz contraexemplo à 

proposição poderá ser suficiente, conforme as circunstâncias, para subtrair-lhe a 

credibilidade ou, no mínimo, demonstrar que a regra de experiência não dispõe de 

abrangência quanto às situações similares. 

 

32. As noções superadas, descartadas pelo conhecimento científico, infirmadas por 

novos costumes ou não mais partilhadas pelo senso comum social e cultural não são 

aproveitáveis, e nem podem constituir regras de experiência. 

 

33. A utilização das regras de experiência, em quaisquer de suas funções (prognose, 

epistêmica, justificativa), pressupõe que os respectivos enunciados não contrariem os 

conhecimentos científicos disponíveis. 

 

34. A produção de prova pericial é indispensável e não pode ser suprida mediante 

regras de experiência, se o conhecimento técnico-científico ou artístico necessário ao 

juízo de fato e à motivação revela-se complexo ou excede aquilo que pode ser 

compreendido pelo “homem médio” sem formação intelectual específica. 
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35. Uma regra de experiência só poderá ser validamente utilizada se não é 

contrariada por outra regra de experiência, pois se as noções ou informações utilizadas 

para formular as proposições provêm da mesma fonte cognitiva (cultura média), é 

incongruente que algo possa ser reputado por esta, concomitantemente, como existente 

ou inexistente, verdadeiro ou falso etc.. 

 

36. As regras de experiência devem guardar suficiente adequação com as 

peculiaridades dos casos específicos, para que seja possível considerá-las válidas, 

porquanto as noções excessivamente vagas, as quais podem ser aplicadas em qualquer 

hipótese, ou a fatos diferentes ou mesmo contraditórios, não apresentam utilidade para 

justificar as decisões. 
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